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Codi: 104093
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Titulació Tipus Curs Semestre

2500259 Ciència política i gestió pública OB 4 0

Altres indicacions sobre les llengües

Català

Equip docent

Alexandre Casademunt Monfort

Joel Martí Olivé

Federico Guerrero Cabrera

Prerequisits

Per matricular-se a l'assignatura és requisit:
a. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.
b. Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (160 crèdits)

Objectius

El Treball de Fi de Grau és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS que consisteix en fer i presentar
públicament un treball teòric, de recerca o aplicat.

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. Fonamentalment, el TFG requereix
el treball autònom de cada estudiant, amb el suport d'unes hores de tutorització, per tal d'elaborar un treball
sota el seguiment d'un supervisor/a i preparar una presentació oral davant d'un tribunal nomenat per la
Facultat.

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
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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.

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 té caràcter anual i es concreta en un seguiment del treball de l'estudiant per part
d'un/a professor/a de la Facultat (supervisor/a) sobre un tema assignat. Consulteu la web de la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia per informació relativa al procediment d'assignació de temes i supervisors/es.
D'altra banda, a l'espai virtual de l'assignatura es trobaran les pautes per a l'elaboració del TFG i les
característiques de les evidències d'avaluació a lliurar, així com informació específica de cada curs relativa al
calendari de l'assignatura, sessions formatives, materials i avaluació.

Metodologia

L'assignatura contempla tres sessions plenàries (una de presentació i dues sessions formatives orientades a
la formació en exploració documental i elaboració del pòster) i seguiment directe per part del supervisor/a
assignat/da.

A partir de les orientacions del supervisor/a, l'estudiant haurà de desenvolupar i lliurar, al llarg del procés, cinc
evidències d'avaluació: projecte, evolució, informe final, pòster i resum executiu, presentant públicament els

resultats del treball davant un tribunal designat per la Facultat. A l'espai virtual de l'assignatura s'ampliarà la
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resultats del treball davant un tribunal designat per la Facultat. A l'espai virtual de l'assignatura s'ampliarà la
informació relativa a les característiques de les evidències a lliurar i es trobarà informació específica de cada
curs relativa al calendari de l'assignatura, sessions formatives, materials i avaluació.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions plenàries de presentació i formació general 6 0,24 6, 13

Tutories programades amb supervisor/a 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Desenvolupament i redacció del TFG 285 11,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

L'avaluació del TFG es farà mitjançant una rúbrica, de lliure accés al professorat i alumnat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

E1. Projecte 15 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

E2. Informe d'evolució del treball 25 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

E3. Informe final 35 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

E4. Pòster 10 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

E5. Resum executiu i presentació pública 15 2 0,08 4, 10

Bibliografia

Al Moodle de l'assignatura estaran disponibles materials generals d'interès per a l'elaboració del TFG. D'altra
banda, cada TFG exigirà la revisió de bibliografia específica relativa al tema tractat.
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