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Prerequisits

Per matricular-se al TFG, cal haver aprovat com a mínim dos terços del total de crèdits
del pla d'estudis. Això equival a 160 ECTS.

Objectius

L'objectiu del Treball de Fi de Grau és desenvolupar el conjunt de les competències de
la titulació, que han de donar eines tant per a continuar altres estudis com per exercir la
professió. L'exercici consisteix a elaborar un breu assaig i una presentació oral,
recolzada amb un pòster, a partir d'una qüestió teòrica, d'un procés de recerca o d'una
aplicació professional. Fonamentalment, el TFG requereix el treball autònom de cada
estudiant, amb el suport d'unes hores mínimes de supervisió, per tal de preparar una
presentació davant d'un tribunal nomenat per la Facultat. Els criteris d'avaluació
resumeixen les competències i els indicadors d'aprenentatge en cinc grans capítols (els
Descriptors de Dublín): adquisició de coneixements, aplicació de coneixements,
formulació de judicis especialitzats, comunicació i treball autònom.

Competències

Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Planificar treballs complexos en l'àmbit de l'anàlisi, l'elaboració d'estudis o la implementació
d'intervencions sobre el terreny en els diferents subàmbits de la ciència política, les relacions
internacionals o la gestió pública.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.
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Resultats d'aprenentatge

Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Planificar treballs complexos en l'àmbit de l'anàlisi, l'elaboració d'estudis o la implementació
d'intervencions sobre el terreny en els diferents subàmbits de la ciència política, les relacions
internacionals o la gestió pública.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Continguts

El Treball de Fi de Grau pot ser de tres tipus: teòric, de recerca o aplicat. El professorat
encarregat de la supervisió dels TFGs proposarà una llista de línies de treball; cada
estudiant indicarà les seves preferències; i finalment, l'assignació definitiva dependrà de
les notes mitjanes de l'expedient acadèmic si coincideixen més de dues preferències per
a una mateixa línia de treball.

Metodologia

Procediment Qui el duu a terme

Publicació de l'oferta de Treballs de Fi de Grau Gestió Acadèmica previ vistiplau de
la coordinadora de programes de
Grau

Termini de sol·licitud alumnes dels Treballs de Fi
de Grau

Alumnat

Assignació dels Treballs de Fi de Grau Comissió de Treball de fi de Grau

Publicació de les assignacions al Treball de Fi de
Grau

Gestió Acadèmica

Publicació de places vacants per assignar, si Gestió Acadèmica

Treball de fi de grau   2015 - 2016

2



Publicació de places vacants per assignar, si
s'escau

Gestió Acadèmica

Període de reclamació i de sol·licitud de places
lliures, si s'escau

Alumnat

Assignació definitiva dels Treballs de Fi de Grau i
publicació de la resolució

Gestió Acadèmica

Reunió Informativa Coordinadora de Programes de Grau

DADES DE CONTACTE

Acadèmicament M. Esther Fernández Mostaza
(despatx al Deganat)

Telèfon: 935814093; mail: 
MariaEsther.Fernandez@uab.cat

Coordinadora de Programes
de Grau de la Facultat

Administrativament Marta Sánchez

Telèfon: 935811221; mail: 
practiques.fcps@uab.cat

Gestió Acadèmica

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Seminaris i tutories amb el professorat supervisor 6,5 0,26 3, 5, 9, 12

Tipus: Autònomes

Cerca de bibliografia, anàlisi, aplicació, redacció, preparació

póster

143,1 5,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13

Avaluació

Criteris Aprovat Notable Excel·lent
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1. Coneixements té prou
coneixements per
interpretar el tema

té prou coneixements per definir i
contextualitzar el tema

2. Aplicació sap formular i
resoldre problemes

sap formular, resoldre problemes, i
argumentar a favor/ en contra d'una
perspectiva

3. Judicis
especialitzats

té l'habilitat d'aplegar i d' interpretar
dades rellevants

fa servir les dades
per formular judicis
complexos

4. Comunicació pugui comunicar les conclusions pugui comunicar
les conclusions en
registres
especialitzats i
divulgatius

5. Autonomia és capaç d'organitzar la seva feina durant
l'elaboració del treball

és capaç
d'organitzar la seva
feina i de
relacionar-la amb
una orientació
professional
general

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació

oral

Avaluació del text, del pòster i de la

presentació

0,4 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13

Bibliografia

La Guia Docent del Treball de Fi de Grau no especifica una
bibliografia en concret perquè seria molt difícil establir una llista
de referències que fessin suggeriments a tots els tipus de TFG i a tot
el ventall de possibilitats temàtiques. Si més endavant s'observa que
és necessària, l'equip docent de l'assignatura donarà aquesta
informació a partir de l'espai docent virtual.
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