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1. Dades de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Equip docent i organització.  
 

- Cada estudiant tindrà un tutor de TFG.  
- El treballs poder ser co-tutortizats per dos professors del Departament de Filologia 

Francesa i Romànica, un dels quals pot ser de l’àrea de Filologia italiana, de Filologia 
romànica o Filologia gallega.  

- Qualsevol docent del departament de Filologia Francesa i Romànica pot tutoritzar un 
TFG, no cal ser doctor.  

- Estudiants i professors tutors són lliures de triar treballar plegats, sempre que ho 
notifiquin al coordinador del TFG, que ho transmetrà al Consell Docent i es respectin 
el nombre d’hores de docència del professorat.  

Nom de l’assignatura TREBALL DE FI DE GRAU 
  
Codi 103342 
  
Crèdits ECTS 6 ECTS 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix QUART CURS /SEGON SEMESTRE 

  
Horari  
  
Lloc on s’imparteix FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
  
Llengües FRANCÈS 
  
 

Professor/a de contacte   

Nom professor/a MARTA ESTRADA 
  

Departament Filologia Francesa i Romànica 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B11- 172 
  

Telèfon (*) 93 581 49 03 
  

e-mail Marta.estrada@uab.cat 
  

Horari d’atenció  



 
- Si un estudiant no té cap tutor, el Consell Docent n’hi assignarà un, sempre que es 

respectin els límit pactats de número de treballs per professor i tenint en compte que 
l’estudiant s’haurà d’adaptar al temari proposat pel professor tutor. ` 

- El Consell docent s’encarrega també de :  
o Nomenar els avaluadors a proposta del tutor de cada TFG 
o Establir el calendari de presentacions orals 
o Resoldre les incidències ordinàries que es puguin produir en tot el procés del 

TFG.  
 

 
3. Prerequisits 
 

- L’estudiant pot matricular-se del seu TFG un cop superats dos terços del pla d’estudis, 
és a dir, 160 ECTS. El treball es farà durant el segon semestre del 4rt. Curs.  

- El treball es realitzarà en llengua francesa.  
- Amb el TFG, cal assolir el nivell C2.  
 
 

4. Contextualització i objectius formatius de l’ass ignatura 
 
Cada titulació farà una llista de propostes de temes per l’elaboració del TFG. L’estudiant 
també podrà triar un tema lliurement, sempre amb el vist-i-plau del seu  tutor/a i amb el 
consentiment del Consell Docent. El termini de presentació de propostes per part dels 
estudiants és el 29/11/2013  
 
 
5. Competències i resultats d’aprenentatge de l’ass ignatura.  
 
Competències transversals.  
 
T1: Recopilar informació d’arxius i biblioteques, analitzar-la i sintetitzar-la.  
T2: Accedir a les fonts electròniques de informació, elaborar i comunicar aquesta informació 
en formats electrònics.  
T3: Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica 
T4: Treballar de manera autònoma, planificar i gestionar el temps per a assolir els objectius 
prèviament planificats.  
T6: Realitzar presentacions orals i escrites en llengua francesa.  
 
Competències específiques.  
 
CEF40 Planificar i redactar textos de diferent tipologia amb correcció gramatical i emprant un 
vocabulari i estil acadèmics adequats.  

CEF40.1 Utilitzar estratègies que ajudin a planificar i a desenvolupar les idees i a 
avaluar el text escrit.  

CEF40.2 Estructurar las idees tenint en compte les diferents parts d’un text acadèmic.  



 
CEF40.3 Utilitzar la gramàtica i la puntuació de forma correcta i adequada.   
CEF40.4 Organitzar el contingut d’un text acadèmic. 
CEF40.5 Utilitzar un estil i un vocabulari acadèmic adequats.   
 

CEF41 Mantenir una conversa amb fluïdesa i correcció. Planificar i realitzar presentacions 
orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.  
 CEF41.1 Utilitzar la llengua amb fluïdesa i correcció 
 CEF41.2 Realitzar una presentació oral.  
 
CEF42 Distingir la informació important de la informació secundària de textos orals de 
tipologia diferent i fer inferències sobre la intenció de discurs.  

CEF42.1 Utilitzar la informació visual per millorar la comprensió del missatge.  
CEF42.2  Distingir la informació important d'informació secundària 
CEF42.3 Prendre apunts i resumir el contingut.     
 

CEF43 Distingir la informació important de la informació secundària de textos escrits i fer 
prediccions i inferències sobre el contingut.  

CEF43.1 Utilitzar estratègies que facilitin la lectura i la comprensió.  
CEF43.2 Desenvolupar la capacitat crítica per interpretar textos.  
CEF43.3 Identificar les idees importants i distingir-los d'informació secundària. 
CEF43.4 interpretar el contingut d'un text.   
 

CEFR10: Dominar la llengua francesa a nivell professional i conèixer les tècniques i mètodes 
per aconseguir la màxima formació en expressió oral i escrita.  

CEFR10.1 expressió oral i escrita corresponent al nivell C2. 
 
6.- Continguts de l’assignatura  
 
El TFG consisteix en:  
 
- L’elaboració i presentació d’un tema de qualsevol àrea dels Estudis Francesos  (Lingüística 
Francesa, Lingüística Francesa Aplicada, Literatura i Cultura Franceses) que permeti una 
avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al 
títol.  
- Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit.  
- Plantejament del marc teòric.  
- Defensa oral del treball davant del tutor i d’un altre professor  proposat pel mateix tutor. 
- L’extensió del treball escrit ha de ser de 3.000 a 7.000 paraules (el màxim pot variar segons 
el format i el tipus de treball).  
 
7.- Metodologia docent i activitats formatives  
 
En aquesta assignatura no hi ha activitats docents a l’aula. La metodologia docent es basa 
en:  
1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores  



 
Activitats supervisades (10%): tutories [15 hores]  
Activitats autònomes (80%): recerca, lectura, estudi, presentació del esquema, lliurament 
parcial i complet del treball [120 hores]  
Activitats d’avaluació (10%) [15 hores]: defensa davant dels dos examinadors i la seva 
preparació  
 
El TFG s’ha de dur a terme de manera individual.  
Els estudiants que facin una estada Erasmus durant el quart any poden:  
a) fer el TFG a distància, excepte la presentació oral, que ha de ser sempre en presencial.   
b) fer un TFG equivalent a la seva universitat de destinació sempre que aquesta ofereixi un 
TFG equivalent en número de crèdits ECTS; en aquest cas, seria convalidable com 
qualsevol altra assignatura  
 
8.- Avaluació  
 
L’avaluació per aquesta assignatura es basa en l’avaluació continuada de 4 ítems i consta de 
2 parts:  
Notes del tutor (o co-tutors) = 70% (esquema inicial (10%), lliurament parcial (20%), treball 
acabat (40%))  
Nota de la defensa oral (tutor o 1 co-tutor + examinador) = (30%) 
 
Important:  
- es considera un treball presentat si l’estudiant ha lliurat qualsevol ítem (esquema, secció 
parcial, etc)  
El nivell de francès es tindrà en compte en el TFG. Serà el 25% de la nota en el treball final i 
a la defensa oral.  
 
Reavaluació: El Treball de fi de grau no té reavaluació  
 
 
Presentació del treball  
 
- La Comissió nomena un tribunal de 2 avaluadors per cada TFG, dels quals un n’és el tutor, 
o 1 dels dos co-tutors (sempre de l’àrea de Filologia Francesa) i el segon un docent del 
Departament de Filologia Francesa i romànica de l’àrea dins la qual s’hagi fet el treball, 
proposat pel tutor. També poden ser avaluadors docents del Departament d’altres àrees si 
s’escau o docents d’àrees afins d’altres Departaments de Filologia de la UAB. 
 - L’estudiant lliura un exemplar imprès i electrònic a cadascú dels 2 avaluadors i un 
exemplar electrònic a la Secretaria del Departament de Filologia Francesa i Romànica.  
- Tots els TFGs s’han de presentar oralment en un acte obert al públic. Cada estudiant 
disposa de 10 minuts per exposar el TFG i un màxim de 10 minuts més per respondre les 
preguntes i els requeriments que li formulin els avaluadors. Els membres del públic no poden 
fer preguntes ni intervenir.  



 
- Durant la presentació oral l’estudiant ha d’exposar, com a mínim, el plantejament i els 
objectius, la metodologia emprada, les fonts o els materials utilitzats, l’estat de la qüestió, els 
resultats obtinguts i les conclusions del TFG.  
- Els TFG que obtinguin una qualificació superior a 8 s’incorporaran al dipòsit institucional de 
la UAB i seran de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d’estudi personal, excepte 
en els casos en què l’autor manifesti explícitament el caràcter confidencial del TFG o hi hagi 
dades que no es puguin divulgar pel caràcter privat o no autoritzi explícitament la difusió 
pública del treball. En qualsevol ús que es pugui fer dels TFG, sempre s’hi ha de fer constar 
l’autoria, la naturalesa del treball i la vinculació a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.  
 
9- Bibliografia i enllaços web  
 
La bibliografia i enllaços web són específics de cada TFG.  
 
10. Calendari de treball.  
 
Octubre - Novembre: tria del tema, assignació del tutor  
Desembre: entrevista inicial amb el tutor  
Meitats de Febrer: inici del semestre B  
Març: Esquema del treball lliurat al tutor, o a tots dos co-tutors  
Abril: Lliurament parcial del treball al tutor, o a tots dos co-tutors  
Juny: Data límit de presentació del treball al tutor, o a tots dos co-tutors  
Juny – 30 Juny: correcció per part del tutor, o co-tutors; finalització del TFG, preparació de la 
defensa; lliurament del treball al segon examinador  
Juliol: defensa del treball  
 
 
Cal acordar amb el tutor, o co-tutors, un mínim de tutories presencials o virtuals. Es 
recomana un mínim de 3 tutories presencials. 
 
 
 
 
 


