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Prerequisits

L'estudiant pot matricular-se del seu Treball de Fi de Grau un cop superats 160 crèdits, dels quals,
obligatòriament, tots els corresponents al primer curs.

Objectius

L'objectiu principal, segons la memòria del grau d'Història, és la realització d'un treball de síntesi bibliogràfica o
sobre material documental, sobre qualsevol de les matèries del grau. Un professor tutoritzarà el treball i
orientarà l'alumne durant el procés d'elaboració. Els treballs hauran de tenir un caràcter original i es realitzaran
de manera individual. L'alumne haurà de demostrar que ha assolit les competències i és capaç d'aplicar els
resultats d'aprenentatge bàsics adquirits durant la seva formació acadèmica a la Facultat (raonament crític,
comunicació escrita i oral efectiva, alt grau d'autonomia en la recerca bibliogràfica i de dades, i en l'elaboració,
argumentació i defensa del treball, etc.).

Competències

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica

Resultats d'aprenentatge

Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
Fer recerca en relació amb una problemàtica de caràcter històric.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
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Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Plantejar les qüestions clau d'un problema històric.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

El Treball de Final de Grau consisteix en:

L'elaboració i presentació d'un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les competències
bàsiques i generals associades al grau d'Història.
La recerca de bibliografia, la selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit.
El plantejament del marc teòric, hipòtesis i conclusions.
La presentació escrita i oral del treball.

L'extensió final del TFG oscil·larà entre un mínim de 42.000 i un màxim de 63.000 caràcters (inclosos els
espais) de text general i notes. Cal diferenciar text general d'índex, resums, bibliografia, annexos, mapes,
il·lustracions i documentació. Les extensions mínimes i màximes han de respectar-se exactament per part de
l'alumne i no complir-les pot implicar la no qualificació del treball.
A la coberta del treball cal fer constar les dades identificatives d'alumne i tutor, així com explicítament la
següent informació: «Treball de Fi de Grau d'Història» «Facultat de Filosofia i Lletres» «Universitat Autònoma
de Barcelona» «Curs 2016-2017». Els treballs hauran d'incloure al començament el títol del treball tant en la
llengua utilitzada com en anglès, així com un resum en la llengua utilitzada com també en angles (abstract)
que no superi els 900 caràcters (inclosos els espais) com a màxim cadascun.
L'alumne ha de lliurar una còpia impresa i una altra d'informàtica del TFG al tutor. El termini màxim de
l l i u r a m e n t  é s  e l  d i a  3 1  d e  m a i g  d e  2 0 1 7 .
L'alumne ha de lliurar una còpia informàtica en pdf al coordinador del grau d'Història. La data màxima de
lliurament és la mateixa: 31 de maig de 2017. L'adreça de tramesa és: coordinador.grau.historia@uab.cat

Al marge de la preparació i redacció del TFG, l'alumne haurà de realitzar les activitats formatives programades
des de la coordinació, que seran valorades a la nota final, juntament amb el seguiment de les tutories a llarg
del curs.

Metodologia

Programació de l'assignatura. Tot i constar com assignatura semestral, atesa la presentació del TFG al final del segon quadrimestre, el

cronograma d'elaboració és anual. Les sessions de tutoria es tindran al llarg del curs acadèmic anual. Durant el curs, el coordinador del grau

convocarà una sèrie de reunions per explicar els objectius del treball a realitzar i el procediment d'assignació dels tutors.

La versió final del TFG serà lliurada al tutor impresa i en format electrònic com a data màxima el dia 31 de maig de 2017. En la mateixa data,

també s'haurà d'enviar una còpia en pdf al correu-e de la coordinació: coordinador.grau.historia@uab.cat.

Tria de tutor i treball. La tria de temàtica de treball és lliure per l'alumnat, que podrà també sol·licitar la direcció d'un professor concret de la

titulació d'Història. Tanmateix, existeixen unes limitacions particulars del nombre de TFG que poden ser assumits per cada professors en

algunes àrees de coneixement, que seran comunicades en les sessions informatives. L'assignació final de tema i tutor la comunicarà

oficialment el coordinador del grau.

Desenvolupament de tutories. Tenint en compte la diversitat de temàtiques i metodologies dels TFGs, existeix un protocol de

desenvolupament de tutories que és alhora una planificació de tasques per a alumnes i professors. La pauta serà la següent:

Una primera tutoria per a concretar amb l'alumne el tema del TFG, delimitar-lo i establir un calendari
aproximat per a la realització de les diferents tasques que s'hauran de fer, i amb les tutories
corresponents. En aquesta primera tutoria, s'encarregarà a l'alumne que cerqui la bibliografia
necessària per fer el treball.

En una segona tutoria, es comentarà (i, en el seu cas, completarà) la bibliografia aportada per l'alumne.
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En una segona tutoria, es comentarà (i, en el seu cas, completarà) la bibliografia aportada per l'alumne.
A continuació se li recomanaran unes primeres lectures que li permetin fer un primer esquema del
treball, se li proporcionaran orientacions metodològiques i es fixarà un termini aproximat per a la seva
realització.
En una tercera tutoria es comentarà i ajustarà l'esquema del treball que l'alumne hagi realitzat. Es
fixarà un termini aproximat per al lliurament d'una part del treball ja redactada completament, que
inclogui l'aparell crític i, si és el cas, les gràfiques, els annexos, etc., adients. L'extensió d'aquest text no
podrà excedir 1/3 de l'extensió final del treball (és a dir, haurà de tenir uns 8-9 fulls)
En una quarta tutoria, el tutor comentarà detalladament el text, per tal que l'alumne sigui ben conscient
dels aspectes positius i/o millorables de la seva feina, tant des del punt de vista formal com del
contingut.
A partir d'aquí, es podran fer (o no) més tutories per a resoldre consultes concretes, dubtes que puguin
anar sorgint i, especialment, per a l'establiment de les conclusions finals. El text no es revisarà de nou
abans de l'avaluació.

En algun moment abans de la defensa oral del TFG, el tutor haurà de donar pautes a l'alumne sobre el
desenvolupament d'aquest acte, amb recomanacions sobre la millor forma de fer la presentació oral. 

Activitats complementàries. Durant el curs es programaran cursos sobre maneig de bases de dades,
propietat intel·lectual i informació digital, que seran d'assistència obligatòria.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris sobre recerca bibliogràfica a travès de les TIC (Tecnologies
d'informació i comunicació) i sobre organització i planificació de la cerca
d'informació històrica

7,5 0,3 5, 9

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 2, 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

Treball personal d'elaboració del treball de fi de grau 134,5 5,38 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Avaluació

D'acord amb el procediment acordat, la nota final de l'avaluació de cada treball queda establerta a partir dels
següents percentatges:

- Un 70% de la nota queda valorat pel tutor del Treball de Final de Grau, en relació als continguts,
metodologia, originalitat i resultats del treball. Una part d'aquesta nota tindrà en compte el seguiment de les
tutories al llarg del curs i els aspectes formals de presentació del treball (correcció ortogràfica i d'expressió
escrita, citacions bibliogràfiques i documentals, ús de terminologia i vocabulari històric). També haurà de tenir
en compte que l'alumne hagi realitzat les activitats formatives programades des de la coordinació d'Història,
de les quals el tutor rebrà informació concreta. En cas que l'alumne no realitzi les activitats complementàries
programades des de la coordinació, es comunicarà al tutor responsable del TFG la incidència perquè la tingui
present en la valoració de les tutories.

- Un 30% de la nota queda valorat a partir de l'exposició pública del treball per part de l'alumne davant d'una
comissió formada per dos professors (un dels quals pot ser el mateix tutor que ha supervisat l'elaboració del

TFG). La comissió serà nomenada pel coordinador de Grau d'Història, que assignarà data i lloc de lectura
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TFG). La comissió serà nomenada pel coordinador de Grau d'Història, que assignarà data i lloc de lectura
pública del TFG, d'una durada màxima de 15 minuts. De forma orientativa, la comissió atendrà els valors
expositius, recursos instrumentals i de suficiència expressiva de l'alumne, d'acord amb els següents punts:

(Oralitat Es tracta d'avaluar els aspectes de l'exposició oral (explicació entenedora, vocabulari correcte i adient, coherència del

discurs, gestualitat, ritme explicatiu...). En general, es valorarà la idoneïtat de la manera d'explicar el TFG;

Recursos expositius (Es tracta d'avaluar la relació entre el discurs i els mitjans emprats per facilitar la seva comprensió: adequació i

complexitats dels suports informàtics o tècnics emprats, precisió i correcció dels materials, originalitat i novetat comunicativa...). En

general, es valorarà l'aptitud en l'elecció i ús dels recursos expositius;

Estructura (Es tracta d'avaluar l'estructura en la planificació de l'exposició). En general, es consideraran elements com l'equilibri entre

les idees i tesis exposades, la claredat i el temps emprat, el ritme del discurs o la gestualitat adient;

Interès (Es tracta d'avaluar l'interès que ha suscitat l'exposició del tema). En general, hom valorarà la suficiència i personalitat en

convèncer de la importància dels treball i dels seus resultats.

En relació a la concessió de la qualificació de Matrícula d'Honor. L'assoliment d'un 9-10 sobre 10, per la suma
de les notes del tutor i de la comissió, implicarà una qualificació d'Excel·lent. Els TFG avaluats amb Excel·lent,
que siguin proposats a nota màxima de «Matrícula d'Honor» pel tutor, passaran a ser considerats per una
comissió específica. Aquesta comissió decidirà la concessió de la qualificació de «Matrícula d'Honor», d'acord
amb les limitacions administratives del nombre de matrícules sobre el nombre total d'alumnes. La comissió
examinarà el TFG, i tindrà en compte l'informe raonat i valoratiu elaborat pel tutor. Segons proposta raonada del tutor

del TFG, d'acord amb la comissió d'avaluació pública i el vistiplau del coordinador, es podrà demanar permís als autors amb matrícula

d'honor perquè llurs TFG siguin publicats al DDD de la Universitat Autònoma de Barcelona. El servei de Biblioteques proporciona tutorials

sobre l'adaptació formal dels TFG als requisits de l'edició digital.

Tot TFG que no sigui avalat pel tutor, que no compleixi els requisits mínims i màxims d'extensió formal o que
no es presenti en les dates i formats de lliurament establerts serà considerat "No avaluable". També serà
considerat "No avaluable" tot TFG que no hagi passat per l'acte d'exposició pública en la data assignada.

No es contempla cap activitat de reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Contingut teoric del treball 60 per cent 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Exposició oral i publica del treball 30 per cent 0,5 0,02 1, 8

Informe tutorial 10 per cent 0 0 1, 2, 5
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