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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 TFG es realitzarà en llengua francesa.
El nivell de llengua final que cal assolir amb el TFG és el C2.

Objectius

Cada titulació farà una llista de propostes de temes per l'elaboració del TFG que els
publicarà el mes de juliol. 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 15/10/2014

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.
Dominar la llengua francesa a nivell professional i conèixer les tècniques i els mètodes per assolir la
màxima capacitació en l'expressió oral i escrita.
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.

Resultats d'aprenentatge

Comunicar de manera clara i en el registre adequat un treball acadèmic.
Expressar-se oralment i per escrit amb un nivell de llengua francesa corresponent al nivell C2.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge

Continguts
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Continguts

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 de dos professors, un dels quals serà el tutor del treball.

L'extensió del treball escrit pot variar segons el format i el tipus de treball. Es contempla
una extensió mínima de entre 20 i 30 pàgines.

Metodologia

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 dirigides [10 hores]

Activitats supervisades tutories [5 hores]

Activitats autònomes: recerca, lectura, estudi, presentació del esquema, lliurament
parcial i complet del treball [135 hores]

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 persona;

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  comconvalidable
qualsevol altra assignatura

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

seminaris 10 0,4 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Seminaris 5 0,2 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes
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Treball 135 5,4 1, 2, 3, 4

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Defensa oral 30% 0 0 1, 2, 3, 4

Procés d'elaboració 30% 0 0 1, 2, 3, 4

Treball final lliurat 40% 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia

La bibliografia i enllaços web són específics de cada TFG.
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