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1. ANTECEDENTS 
 

S’entén per Treball Final de Grau del Grau en Mestre d’Educació Primària i Grau en 
Mestre d’Educació Infantil, en endavant TFG del GMP/GMI, al treball individual, 
personal i autònom en el què l’alumne/a del GMP/GMI confeccionarà sota la tutela un 
tutor/a de TFG, que a la vegada és professor/a del GMP i/o del GMI. En aquest TFG 
s’integren i desenvolupen els coneixements i competències adquirides en el GMP/GMI. 

Aquest document està emmarcat dins de les directrius establertes per la Normativa dels 
treballs de final de Grau de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 26 de 
26 de juliol de 2012, modificada pel Consell de Govern núm.30, d’11 de desembre de 2012 
i pel Consell de Govern núm. 54 de 15 de Desembre de 2014), així com en la Normativa de 
rang superior a nivell de Comunitat Valenciana i Estat Espanyol. 

Per tant, aquest document es basa en les directrius bàsiques relacionades amb la definició, 
organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels 
TFG de la normativa de TFG de la UJI, i les concreta i adapta a les especificitats dels títols 
de GMP i GMI pel que fa a les normes d’estil, extensió i estructura, procediment de 
lectura, criteris d’avaluació, etc. 
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2. INTRODUCCIÓ  
L’objectiu principal dels GMP/GMI és dotar d’una formació inicial, integral i actualitzada 
del futur professional de l’Educació Primària (en el cas del GMP) i de l’Educació Infantil 
(en el cas del GMI), per capacitar-lo a exercir la seva professió amb les competències 
adequades. 

Per a això es pretén que l’estudiantat, en finalitzar el GMP / GMI: 

• Haja demostrat estar en possessió, i puga comprendre, coneixements l’Educació 
Primària o Infantil recolzant-se en llibres de text avançats, així com també estar a la 
avantguarda del seu camp d’estudi. 

• Sàpiga aplicar els seus coneixements en el seu treball d’una manera professional i 
adquirisca les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i 
defensa d’arguments i la resolució de problemes a dintre del seu futur camp de 
treball. 

• Tinga la capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants (normalment dintre del 
seu futur camp de treball) per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes 
rellevants d’índole científica o ètica. 

• Puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant 
especialitzat com no especialitzat, dintre de la Comunitat Educativa. 

• Haja desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis 
posteriors amb un alt grau d’autonomia. 
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3. COMPETÈNCIES  
El TFG és el resultat d’un treball personal i autònom de l’estudiantat realitzat sota la tutela 
d’un professor o professora que ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i/o 
col·lectiva. El TFG podrà ser elaborat i presentat de manera grupal sempre i quan el 
tutor/a de TFG així ho considere i ho justifique des de les característiques o envergadura 
del TFG realitzat. 

En finalitzar el TFG del GMP/GMI, l’estudiantat ha d’adquirir la competència general de 
ser capaç de compendiar la formació adquirida al llarg de totes els ensenyaments del Grau 
en un treball final. És per això que totes les competències específiques del títol es troben 
recollides en aquest treball. 

Per tant, l’alumne haurà de demostrar que ha adquirit les competències específiques del 
Pràcticum, així com les pròpies de la resta de matèries del Grau en Mestre/a d’Educació 
Primària o d’Infantil. La tasca del tutor/a de TFG serà la d'orientar l'alumne/a per buscar 
aquestes evidències i després valorar-les. 
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4. ASSIGNATURA DE TFG 
 

4.1 Planificació del TFG 

El TFG del GMP i del GMI consta de 6 crèdits ECTS, que es tradueixen en 150 hores de 
dedicació. Periòdicament l’estudiant/a es reunirà amb el seu tutor/a de TFG i presentarà 
els avanços que ha realitzat. 

Les activitats formatives d’aquesta matèria corresponen fonamentalment al treball personal 
de l’estudiantat que s’ha de concretar en la realització d’un projecte, estudi o memòria el 
contingut del qual ha de ser adequat a 6 crèdits ECTS. 

 

4.2 Persones implicades en el TFG 

 

• Autoria dels TFG: el/la estudiant/a 

El TFG l’ha d’elaborar de forma autònoma cada estudiant o estudianta.  

Només en aquells casos en els quals en aquests treballs s’haja definit com a competència 
que s’ha d’adquirir el treball en grup, hi ha la possibilitat de col·laboració entre més d’un 
estudiant o estudianta. En aquests casos, la comissió corresponent ha d’assegurar que hi ha 
la suficient delimitació de tasques perquè hi haja una defensa i posterior qualificació 
individual.  

La titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG  
correspon a l’estudiant que els ha realitzat, en els termes i condicions previstes en la 
legislació vigent. 

 

Les obligacions dels estudiants es concreten en : 

a) Planificar el treball amb el seu tutor/a de TFG . 
b) Participar en els seminaris proposats per la comissió de coordinació de TFG o pel seu 

tutor/a, així com a les tutories conjuntes. 
c) Ser responsable de forma activa de l'elaboració del TFG. 
d) Redactar i lliurar el document escrit de TFG en les dates indicades per a cada 

convocatòria. 
e) Realitzar la defensa oral del treball en els terminis que s’establisquen en cada 

convocatòria. 
 
• Comissió de coordinació dels TFG: els/les coordinadors/es 

La comissió de coordinació de TFG té la funció de gestionar tot el procés relatiu als TFG, 
assegurar l’aplicació d’aquesta normativa, vetllar per la qualitat dels treballs i garantir 
l’homogeneïtat quant a les exigències per a l’elaboració  dels treballs.  

 

Per tant, es consideren funcions de la comissió de coordinació de TFG: 

a) Organitzar les propostes de temes que duguin a terme els professors a través de les 
respectives Àrees d'Ensenyament. 

b) Fer pública la relació de temes per al TFG i el calendari de sol·licitud i adjudicacions 
dels TFG als estudiants. 
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c) Vetllar per el procés d’assignació d’alumnes a tutors. 
d) Constituir les comissions d'avaluació dels TFG. 
e) Realitzar una valoració anual i identificar els punts de millora, per presentar a la 

Comissió de Grau. 

 

En el GMI i GMP, aquesta comissió de Coordinació de TFG està formada pels 
coordinadors del TFG de cada grau: Lidón Monferrer Sales, lmonferr@uji.es, per al GMP i 
Clara Andrés Roqueta, candres@uji.es, per al GMI. Tanmateix, al llarg del curs l’estudiantat 
i el professorat rebran missatges i seran gestionats indistintament per qualsevol de les dos 
coordinadores. 

 

• Tutela dels TFG: el/la tutor/a de TFG 

Cada alumne/a tindrà un tutor/a de TFG. Aquest tutor/a de TFG serà un/a docent del 
GMI i/o GMP.  

El/La tutor/a s’assignarà al principi del curs natural en el què l’alumne es matricule dels 
crèdits del TFG, i es mantindrà durant eixe curs acadèmic. Si l’estudiantat decideix 
presentar-se en la 2a convocatòria, la tutela finalitzarà, per tant, en la 2a convocatòria. No 
obstant això, aquesta adjudicació pot ser tinguda en consideració per la comissió de 
titulació en adjudicacions de cursos posteriors, si l’estudiant no supera la matèria en el curs 
que es va matricular i ambdós (tutor/a i estudiant) estan d’acord. 

El/la tutor/a de TFG actuarà com a dinamitzador/a i facilitador/a l’aprenentatge al llarg 
de tot el procés d’elaboració de TFG. És a dir, serà responsable d’exposar a l’estudiantat les 
característiques del TFG, d’assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel 
compliment dels objectius fixats i d’emetre una avaluació del treball que haja tutelat.  

 

Funcions del tutor/a de TFG: 

a) Amb l’estudiantat assignat, a través de tutories presencials i/o d’una plataforma online: 
- Exposar a l’estudiantat les característiques, objectius i metodologia de l’assignatura de 

TFG: documentació, recerques de bibliografia, redacció amb caire científic, ús de 
referències seguint una normativa, etc. Sense perjudici de la formació alternativa que 
l’estudiantat puga, autònomament, adquirir al llarg del procés de confecció del TFG 

- Concretar la temàtica i la modalitat de TFG. 
- Planificar, supervisar i avaluar el procés del TFG: tant el treball escrit, com la defensa 

oral. 
- Supervisar el treball, l'actitud, participació i rendiment dels estudiants que tinga 

assignats.  
- Emetre un informe dels TFG que haja tutelat i donar el vist-i-plau per a la defensa oral. 
- Donar pautes concretes sobre l'estil del treball i la seva defensa oral. 
- Si s’escau, orientar la reflexió argumentada i documentada de l'estudiantat sobre els 

aspectes a millorar en el seu TFG per a la següent convocatòria.  
b) Formar part de la comissió d'avaluació que valorarà les defenses orals dels TFG del 

curs actual de la seua àrea o àrees afins. 
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Pel que fa a la relació personal del tutor/a de TFG amb l’estudiantat, s’aplicarà la normativa 
relativa a abstenció i recusació establerta en el procediment administratiu comú. 
L’estudiantat no pot tindre relació familiar, ni d’amistat amb el tutor/a de TFG. 

 

• Comissió d’avaluació: professorat avaluador extern 

Una vegada assignats la totalitat d’estudiants a tutors i concretades les temàtiques (després 
del període d’ampliació de matrícula de febrer), la coordinació de TFG assignarà també 
un/a professor/a extern/a a la tutela de cada treball, que participarà en el procés 
d’avaluació i qualificació dels TFG que se li assignen. Aquesta figura serà, a ser possible, 
un/a docent de la mateixa àrea o àrea afí de coneixement del tutor/a del treball, 
prioritzant aquells que pertanyen al conjunt de tutors i tutores de TFG del curs actual. 

Per tant, cada tutor/a de TFG podrà ser requerit per realitzar tantes actuacions com a 
professor/a avaluador/a extern/a com número d’estudiants que tutoritza en el curs 
(aproximadament). 

Abans de que es produisca aquesta assignació, els tutors/es dels treballs hauran d’emetre 
una proposta de professors/es avaluadors/es externs/externes per a cada treball que 
tutoritzen en els terminis establerts per la comissió de coordinació de TFG. Per a tal efecte, 
s’obrirà una tasca on cada tutor/a trametrà un document amb els professors/es que 
considera adients per a la temàtica concreta del TFG (Annex 1). A banda del conjunt de 
tutors/es amb POD de TFG del curs, es podrà suggerir com a avaluadors/es externs/es a 
altres docents de les àrees d’Ensenyament implicades en el títol, per considerar que tenen 
un perfil adequat als continguts del TFG. En aquests casos, de forma obligatòria, el tutor/a 
dels treballs justificarà aquesta elecció en l’espai habilitat en l’Annex 1 i proporcionarà les 
seues dades de contacte per tal de donar-lo d’alta en l’AV (email i telèfon).  

Així mateix, és recomanable que l’organització d’assignacions siga tractada en una reunió 
d’àrea d’Ensenyament (prèvia a la tramesa de l’Annex 1), i així decidir com organitzar les 
seues actuacions per tal de no sobrepassar la quantitat de treballs a avaluar per cada docent 
i gestionar l’assignació d’una manera organitzada.  

En els casos on el tutor/a no realitze la tramesa, la comissió de TFG assingnarà com a 
professors/es avaluadors/es externs/es als docents que tinguen actuacions disponibles. 

 

Així, les funcions del professorat avaluador/a extern/a seran: 

a) Fer públic a través de l’AV el mode de defensa oral, el dia, l’hora i el lloc de l’exposició 
de l’estudiantat (dintre dels terminis establerts per la coordinació de TFG). 

b) Participar en l’acte de presentació i defensa oral, realitzant les consideracions i 
preguntes que s’estimen oportunes. 

c) Emetre una qualificació global tenint en compte la defensa oral de l’estudiant i 
l’informe del tutor/a del treball. 

d) Informar de les qualificacions i revisar-les amb l’alumne. 
e) Informar a la coordinació del TFG de la qualificació final, després de ser revisada. 

Aquesta qualificació final serà remés a l’Aula Virtual en els terminis establerts per la 
coordinació del TFG. 
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4.3 Procés d’assignació del tutor/a de TFG i temàtica del TFG 

Al principi del curs acadèmic, la comissió de coordinació de TFG aprovarà i farà pública 
una relació amb els temes (propostes) que l’estudiantat pot elegir per a realitzar el TFG en 
l’Aula Virtual, així com el personal docent responsable de la seua tutela, el nombre de 
persones que poden elegir-lo i els criteris d’assignació.  

Posteriorment, es realitzarà l’assignació d’alumnes a les propostes dels tutors/es. Aquesta 
assignació es farà virtualment a través de l’aplicació que l’UJI ha proporcionat a tots els 
seus graus i màsters.  

 

Elaboració de propostes per part dels tutors/es de TFG 

La comissió de coordinació informarà als tutors/es de TFG els terminis per introduir les 
seues propostes en el sistema en el lloc habilitat a l’ujier (apartat de docència). Així, aquesta 
aplicació plasmarà de manera virtual la informació de les propostes de cada tutor/a (per 
exemple, sobre temes a tutelar, descripció, objectius, bibliografia, observacions...), i a més 
serà profitosa posteriorment per al Repositori. 

L’estudiantat, a través dels seus representants, pot proposar a la comissió de TFG (en el 
termini establert per a aquest fi), possibles temàtiques per al TFG per a la seua consideració 
i, si s’escau, aprovació. 

Tabla 1. Aspectes a emplenar pels tutors/es en l’aplicació: 

 

- Títol (recomanació: títol genèric, dintre de les temàtiques d’àrea, a concretar 
posteriorment amb l’alumnat) (obl igator i )  

- Places (recomanació: per al mateix títol es poden ofertar una o més places; o bé una 
temàtica/plaça; depenent de les preferències de cada tutor/a) (obl igator i )  

- Càrrega pendent: objectius, bibliografia, descripció, observacions (opc ional) .  

Cal remarcar que, en l’apartat “observacions” els tutors/es de TFG poden incloure 
informació addicional que consideren important per als alumnes. Per exemple, si 
participen en projectes de millora educativa, d’investigació, etc. i els sembla interessant que 
els alumnes puguen emmarcar el seu treball en ells, poden incloure informació en aquest 
apartat. 

 

Tria de propostes per part de l’estudiantat 

Els estudiants tindran uns dies per consultar les propostes (tutors, temàtiques, 
observacions...). Posteriorment, tindran un període, que el programa assigna per nota 
d’expedient, per triar tutor/a de TFG i temàtica. 

Una vegada acabe el termini per triar proposta, la relació amb les adjudicacions definitives 
de tutor/a de TFG i tema a cada estudiant o estudianta s’exposarà en l’Aula Virtual del 
TFG.  

L’assignació d’un tutor/a de TFG i del tema del TFG només té validesa en el curs 
acadèmic en què es troba matriculat l’estudiantat. No obstant això, aquesta adjudicació pot 
ser tinguda en consideració per la comissió de titulació, en adjudicacions de cursos 
posteriors, si l’estudiantat no supera la matèria en el curs en què es va matricular.  
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Canvis en les assignacions d’estudiantat a tutors/es de TFG 

- Canvi so l· l i c i tat  per l ’ es tudiant :  l’estudiantat que vulga realitzar un canvi de tutor/a 
de TFG o de tema ha de sol·licitar-ho a la comissió de titulació per escrit, de manera 
motivada (Annex 2). La comissió de TFG ha de resoldre la petició de canvi en un 
termini de quinze dies i, si s’escau, ha d’assignar un nou tutor/a de TFG i un nou tema 
de TFG, prenent en consideració les opinions de les persones interessades. Aquestes 
peticions només seran concedides si s’aproven els motius en comissió de titulació. 

- Canvi so l· l i c i tat  pe l  tutor/a:  De la mateixa forma, el tutor o tutora que vulga 
realitzar un canvi de l’estudiantat assignat, o dels temes proposats, ha de sol·licitar-ho a 
la comissió de titulació per escrit, de manera motivada (Annex 2). La comissió ha de 
resoldre la petició de canvi en un termini de quinze dies i, si s’escau, ha d’assignar un 
nou tema a l’estudiantat amb el mateix tutor/a de TFG, o amb un nou tutor/a de TFG, 
prenent en consideració les opinions de les persones interessades. Aquestes peticions 
només seran concedides si s’aproven els motius en comissió de titulació. 

  

Estudiantat en programes d’intercanvi 

L’estudiantat del GMP o GMI que en l’últim curs es trobe en un programa d’intercanvi, té 
dret a l’assignació d’un tema per a realitzar el TFG en semblants condicions a la resta de 
l’estudiantat. La presentació i defensa del seu TFG s’ha d’ajustar a les normes descrites en 
aquest document.  

 

Casos especials: becaris de projectes i mencions del GMP (proposta per al  
curs 15-16) 

Si els tutors/es participen en projectes de millora educativa, d’investigació, etc. i els 
alumnes matriculats de TFG són becaris d’aquests projectes, responsables de mencions 
(en el cas del GMP), etc. podran demanar ser els tutors/es del TFG d’aquests alumnes, 
sempre i quan hagen presentat una sol·licitud degudament documentada que demostre:  

a) En el cas de becaris (dos documents):  

1) Que el projecte està en vigència en el moment de l’assignació d’alumnes a 
propostes i durant el curs en el que l’alumne/a realitza el TFG;  

2) Que l’alumne/a és becari i/o participa en el projecte;  

b) En el cas de les mencions del GMP: que estan matriculats en el Pràcticum II d’una 
menció. 

Per tant, aquests estudiants realitzaran el seu TFG lligat a les temàtiques de la seua beca o 
menció. En el darrer cas (mencions), els estudiants hauran de ser tutelats per professors/es 
de les àrees pertinents. Serà funció dels responsables d’aquestes mencions realitzar una 
reunió amb els alumnes per tal de fer les assignacions, i lliurar a la coordinació del TFG un 
llistat amb les tuteles de la menció. 

La presentació d’aquesta documentació haurà de realitzar-se en el mes d’octubre. 

 

4.4 Modalitats de TFG 

El contingut de cada TFG haurà de mostrar que l’estudiantat ha assolit les competències 
previstes a l’assignatura. Necessàriament, el treball ha d’estar relacionat amb el GMP o el 
GMI, contextualitzat en l’àrea a la què pertany el tutor/a de TFG que se li adjudica. 
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La modalitat específica es decidirà amb el tutor/a de TFG després de que s’haja produït 
l’assignació.  

Per als GMP i GMI s’admeten les següents modalitats de TFG: 

 

1)  Teòrics : 

Els estudiants revisaran la literatura científica existent respecte a un tema d’interès 
relacionat amb el GMP o GMI, l’analitzaran i incorporaran una part original per descriure 
de forma integrada l’estat de la qüestió. A més extrauran conclusions per fonamentar les 
línies bàsiques de la investigació futura o la pràctica professional. Les bases documentals 
seran científicament reconegudes, per tant, serà necessari revisar tot el que s’ha publicat 
sobre el tema que s’està tractant i analitzar-lo sistemàticament per tal d’arribar a un text 
original. 

Aquesta modalitat de TFG té com a objectiu aprofundir sobre un aspecte treballat en el 
grau que implique contrast i reflexió teòrica. Per exemple: portafolis, reflexió teòrica sobre 
una temàtica, revisió bibliogràfica, revisió històrica d’institucions educatives, etc. 

Els apartats del TFG de tipus teòric (treball escrit i defensa) inclouran els aspectes 
estàndard d’una revisió teòrica, i es concretaran amb el/la tutor/a de TFG a partir dels 
ressenyats amb caràcter general en el següent punt 4.3. 

 

2)  Experimentals :   

Els TFG experimentals o empírics hauran de respondre a un plantejament d’un problema 
d’estudi susceptible d’aplicar a sobre d’ell el mètode científic. Hauran d’estar relacionats 
amb la titulació i proposats pels docents que participen en el GMP/GMI, que podran 
desenvolupar-se tant en els departaments universitaris, grups d’investigació, laboratoris, 
centres d’investigació, centre d’estada de pràctiques externes, etc. 

L’objectiu d’aquesta modalitat serà aprofundir, de manera experimental, en un aspecte amb 
l’estil, metodologia i registre propi dels treballs científics de l’àmbit de les ciències humanes 
i socials.  

Podrà realitzar-se un estudi experimental per diagnosticar una situació, o bé un estudi per 
provar l’efectivitat d’una intervenció (amb situacions pre i post-test). Per exemple: diagnòstic 
d’una situació, implementació d’una metodologia de treball; treballs d’investigació-acció, 
estudis per provar l’efectivitat d’una intervenció d’intervenció (pre i post-test); seguiment 
d’un cas únic; etc.  

S’ha de tindre present que, si es segueix aquesta tipologia, el/la tutor/a cal que treballe 
només continguts i procediments que apareguen en les competències del grau. Per 
exemple, que l’alumne/a empre el programari SPSS si no hi ha cap competència que ho 
establisca així al GMP o GMI. 

Els apartats del TFG de tipus experimental (treball escrit i defensa) inclouran els apartats 
estàndard de tot informe científic, i es concretaran amb el/la tutor/a de TFG a partir dels 
ressenyats amb caràcter general en el següent punt 4.3. 
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3)  Profess ional i tzadors :   

Aquesta modalitat té com a objectiu documentar, crear, proposar o desenvolupar una acció 
professional (com a mestre/a). 

Així, l’estudiantat que trie aquesta modalitat aprofundirà de manera professional sobre un 
aspecte relacionat amb el GMP/GMI oferint un producte nou a la comunitat educativa. 
Per exemple: creació d’un material didàctic; creació d’un programa; implementació, 
avaluació i millora d’una unitat didàctica; històries de vida; proposta/aplicació/avaluació de 
projectes d’innovació educativa, etc. 

Els apartats del TFG de tipus professionalitzador (treball escrit i defensa) es concretaran 
amb el/la tutor/a de TFG a partir dels ressenyats amb caràcter general en el següent punt 
4.3. 

 

Important :  sobre el Pràcticum II 

En alguns casos, l’estada de pràctiques acadèmiques podrà ser un lloc idoni per treballar 
alguns aspectes del TFG (de qualsevol modalitat). Tanmateix, és important remarcar que el 
TFG i el Pràcticum II són assignatures distintes, tutelades (en molts casos) per tutors/es 
distints/es. En el cas del Pràcticum II, l’estudiantat està coordinat per un/a supervisor/a de 
pràctiques (mestre/a del centre on realitza l’estada) i un/a tutor/a de la UJI.  

Per tant, si fos necessària alguna actuació concreta durant el Pràcticum II, cal que siga el/la 
tutor/a de TFG qui es coordine amb el/la tutor/a de Pràcticum II i amb el/la 
supervisor/a del centre per determinar quines actuacions es poden realitzar i com 
desenvolupar-les, sense destorbar ni alterar l’horari i les activitats que l’estudiant està 
realitzant durant la seua estada de pràctiques.  

A més, cal remarcar que el document escrit del TFG no serà en cap cas la memòria de 
Pràcticum II. 

 

4.5 Treball escrit: normes d’estil, extensió i estructura. 

El format del TFG per al GMP i GMI és el de qualsevol document acadèmic, dins del marc 
de la universitat. 

El treball final tindrà una extensió de 20 fulls correctament numerats (Portada, Índex, 
Agraïments i Annexos no comptaran en les 20 pàgines màximes permeses).  

Per al cos del text s’emprarà el tipus de lletra Arial 11; interlineat 1.5; marge (2 cm 
esquerra; 2cm dreta; 2cm dalt; 2 cm baix). 

Cada tutor/a de TFG adaptarà l’estructura del TFG al tipus de treball proposat, 
respectant l’estructura general següent: 
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- Portada (Annex 3) (es penjarà en format word a l’AV per poder descarregar-se). 

- Índex de tot el document amb numeració de pàgines  

- Agraïments (opcional) 

- Resum (mínim 200, màxim 300 paraules). Paraules clau/descriptors (5 màxim) 

- Justificació de la temàtica triada (pertinença, rellevància,...) 

- Introducció teòrica: estat de la qüestió 

- Metodologia 

- Resultats 

- Discussió i/o Conclusions 

- Bibliografia i webgrafia  

- Annexos (s i  s ’ es cau). Per exemple, materials, proves, etc. que complementen la 
informació aportada en les 20 pàgines del TFG. 

 

Totes les referències bibliogràfiques i documentals, així com el format de Taules i Figures 
del document, es faran d’acord amb la normativa APA. Tanmateix, el tutor/a de TFG pot 
recomanar emprar un altra normativa que pense que és més adient per al treball. 

 

4.6 Dipòsit del treball escrit 

La presentació dels TFG s’ha de portar a terme en la fase final del pla d’estudis respectant 
les condicions que figuren en la memòria de verificació del títol.  

El dipòsit del treball escrit es realitzarà de manera virtual per l’AV del TFG en una tasca 
que s’habilitarà pel seu efecte en les convocatòries de cada curs acadèmic. Els documents es 
lliuraran en format .pdf en el termini establert per la coordinació. 

El nom en el que desareu el fitxer serà el següent:  

- Alumnat del GMI: GMI_1rcognom_Nom.pdf.  
Per exemple: GMI_Andres_Clara.pdf  

- Alumnat del GMP: GMP_1rcognom_Nom.pdf.  
Per exemple: GMP_Monferrer_Lidon.pdf 

 

4.7 Defensa oral 

L’estudiant realitzarà una defensa oral. El tutor/a del TFG ha d’enviar a l’AV amb una 
setmana d’antelació, un informe del treball tutelat on done el vist-i-plau per a la seua 
defensa oral (Annex 4). Aquells treballs que no compten amb el vist-i-plau del tutor/a per 
a la seua defensa oral, no podran ser defensats oralment davant del professorat avaluador 
extern. 

La defensa oral del treball serà davant del professor/a avaluador/a extern/a assignat al 
treball i del seu tutor/a de TFG.  
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El format d’aquesta exposició el pactaran el tutor/a de TFG i el professor/a 
avaluador/a del treball, en funció de les característiques del TFG. Per exemple, els treballs 
es podran defensar en format pòster, comunicació oral (amb o sense diapositives), o altres. 
Així mateix, també pactaran ells el lloc de l’exposició (seminari, aula, etc.) i el dia i l’hora 
de la mateixa (dintre dels terminis establerts en el calendari acadèmic). 

El temps total (recomanable) per la defensa serà de 10-15 minuts, distribuïts en 10 minuts 
per la presentació de l’estudiant/a i 5 minuts pel diàleg posterior amb el/la tutor/a i el/la 
professor/a avaluador/a extern/a (consideracions i preguntes). 

Els tutors/es comunicaran a l’estudiant amb antelació a la defensa oral quin serà el mode 
de presentació escollit. 

Per tal de publicitar aquesta exposició, els professors/es avaluadors/es externs/es de TFG 
enviaran un missatge a través del fòrum de notícies habilitat per la comissió de l’Aula 
Virtual avisant del mode de defensa oral, el dia, l’hora i el lloc de l’exposició de 
l’estudiantat (dintre dels terminis establerts per la coordinació de TFG en les dues 
convocatòries).  

 

4.8 Informació sobre les convocatòries 

La matrícula en l’assignatura de TFG s’ha de dur a terme en el termini general i/o en 
l’extraordinari que s’establisca en cada curs acadèmic. 

En cada curs hi hauran dues convocatòries ordinàries i una extraordinària. 

 

Convocatòria Extraordinària (desembre i gener) 

Com a totes les assignatures, la convocatòria extraordinària és per l’alumnat que ja ha estat 
matriculat el curs anterior, i que no ha superat l’assignatura (o no s’ha presentat). Per tant, 
els alumnes que es matriculen en aquest curs i la sol·liciten abans de l’assignació virtual (a 
finals del mes de setembre i principis d’octubre, aproximadament), podran ser adjudicats al 
mateix tutor/a de TFG i àrea que tenien el curs anterior. Tanmateix, si algun dels dos no 
desitja continuar aquesta tutela, o no és possible, l’alumnat es matricularà per procediment 
ordinari i triarà nou tutor/a de TFG per ordre d’expedient. 

La coordinació de TFG informarà dels terminis i procediments per al dipòsit i defensa oral 
del TFG en el mes de desembre. El procediment queda resumit en la Taula 2, i especificat 
amb dates en la Taula 3. 

Si l’alumne/a no aprova el TFG en la convocatòria extraordinària, podrà optar a una de les 
dues convocatòries ordinàries del curs.  

 

Primera i segona convocatòria ordinària 

Finalitzada la matrícula, es generarà l’acta de TFG, que serà única i inclourà les dues 
convocatòries ordinàries. L’acta s’obrirà al febrer i es tancarà el 30 de novembre del curs 
següent. L’estudiantat haurà de dipositar i defensar oralment els seues TFG dins dels 
terminis previstos en el calendari acadèmic de la UJI aprovat pel Consell de Govern. Per 
al curs 2014 – 2015 estan previstes les següents convocatòries ordinàries: 
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1. Primera convocatòr ia ordinària :  per íode de l  8 al  28 de juny de l  2015 

El procediment queda resumit en la Taula 2, i especificat amb dates en la Taula 3. 

Quan la qualificació final siga inferior a 5 (després de la revisió de la mateixa), el 
professor/a avaluador/a extern/a (amb el tutor/a del treball, si s’escau) redactarà els 
aspectes a millorar per a la següent convocatòria en el mateix informe de la nota (Annex 
5). 

2. Segona convocatòr ia ordinària :  per íode de l  29 de juny al  19 de ju l io l  de l  2015 

El procediment queda resumit en la Taula 2, i especificat amb dates en la Taula 3. 

Quan la qualificació final siga inferior a 5 (després de la revisió de la mateixa), el 
professor/a avaluador/a extern/a (amb el tutor/a del treball, si s’escau) redactarà els 
aspectes a millorar per al següent curs en el mateix informe de la nota (Annex 5). 

Taula 2 . Cronograma del procés de dipòsit, defensa i avaluació dels TFG. 

Setmana 1 Estudiant  à Dipòsit TFG escrit (tasca de l’AV) 

Tutor/a à Informe i vist-i-plau (Annex 4)  

Professor/a av ex à Publicitat de l’exposició oral durant la setmana següent                                                                 
(missatge fòrum AV: lloc/hora/alumnes) 

Setmana 2 Estudiant  à Realització de la defensa oral  

Professor/a av ex  à Publicació de les qualificacions (per als estudiants) 

Setmana 3 Professor/a av ex à Revisió  de la qualificació final (amb els estudiants) 

Professor/a av ex à Emissió de la qualificació final a través de l’AV (Annex 5) 

Setmana 4 Comissió TFG à - Publicació de la qualificació en actes 

 

Dipòsits i defenses que es vulguen produir abans de la 1a convocatòria 
ordinària 

L’estudiantat que desitge dipositar el seu TFG i defensar-lo abans de la primera 
convocatòria ordinària, ho podrà fer sempre que compte amb el consentiment i vist-i-plau 
del seu tutor/a de TFG, el qual ho haurà d’argumentar justificadament en l’informe de la 
seua qualificació del treball escrit (Annex 4).  

Necessàriament, aquest dipòsit i defensa s’haurà de comunicar amb anterioritat a la 
coordinació de TFG, i haurà de ser a partir de l’1 de març del curs acadèmic, sempre 
l’alumne que ho sol·licita s’haja matriculat en l’assignatura de TFG en període ordinari 
(setembre). Per tant, queden exclosos d’aquesta opció les persones que amplien matrícula 
en febrer (període d’ampliació de matrícula). 

A més, aquests alumnes han de ser sabedors de que si desitgen tindre la nota en actes abans 
de la convocatòria ordinària, renuncien automàticament a optar a Matrícula d’Honor. 

Si l’alumne/a no aprova el TFG en aquest cridament sol·licitat, podrà optar a una de les 
dues convocatòries ordinàries del curs. 
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4.9 Avaluació i obtenció de Matrícula d’Honor 

 

Avaluació 

La nota final del TFG serà atorgada per part del professor/a avaluador/a extern/a en base 
a una mitjana ponderada entre l’avaluació del treball escrit (consultant l’informe del 
tutor/a del TFG) i la defensa oral, de la següent forma: 

- 60% Treball Escrit (tutor/a): El/La tutor/a de TFG avaluarà amb una nota del 0 al 
10 la qualitat de la documentació presentada per l’estudiantat, a més de donar el vist-i-
plau per a la seua defensa oral. La qualificació global ha de tenir en compte si s’han 
adquirit les competències assignades al TFG, la qualitat del treball presentat i el material 
lliurat, d’acord amb la rúbrica proporcionada (Annex 4) 

- 40% Defensa oral (20% professor/a avaluador/a extern/a + 20%  tutor/a): el/la 
professor/a extern/a i el tutor/a avaluaran amb una nota del 0 al 10 la defensa oral del 
TFG, d’acord amb la rúbrica proporcionada (Annex 5).  

Condició de “aprovat”: un TFG es considerarà aprovat sempre que haja obtingut un 5 
sobre 10 en cadascuna de les parts (tant en el treball escrit, com en la defensa oral). Per 
tant, un estudiant que tinga la màxima nota en el treball escrit, però que no arribe a un 5 en 
la defensa oral, haurà de repetir la defensa oral en la següent convocatòria. A més, tant si el 
treball escrit es considera aprovat com si no, l’estudiant haurà de tornar a trametre el treball 
escrit en els terminis establerts per a la segona convocatòria. 

Condició de “no presentat”: un TFG es considerarà no presentat quan l’estudiant no 
defense oralment el seu TFG davant de la comissió avaluadora (professor/a avaluador/a 
extern/a i tutor/a). I, a l’igual que en el cas anterior, l’estudiant haurà de tornar a trametre 
el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatòria. 

 

Optar a Matrícula d’Honor (MH) 

Les Matrícules d’Honor seran distribuïdes entre les millors notes entre 9 i 10 que es 
presenten dintre del termini de la primera convocatòria ordinària, que hagen sigut 
proposats a MH per part del tutor o la tutora del TFG i pel professor/a avaluador/a 
extern/a (casella marcada per ambdós a l’Annex 5). 
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4.10 Procediment de revisió de les qualificacions 

 

La revisió o reclamació de la qualificació final del TFG per part de l’estudiantat s’ha de dur 
a terme seguint el procediment previst en la Normativa d’avaluació de la Universitat Jaume 
I (Títol IV), disponible en: http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/ne.pdf. 

 

• Revis ió de qual i f i cac ions davant e l  pro fessorat :   

En el moment de la revisió, el professor/a avaluador/a extern/a ha d’explicitar als 
estudiants els criteris d’avaluació que s’apliquen a la correcció de cada prova (Annex 4 i 
Annex 5).  

En el cas que el professor/a avaluador/a extern/a ho considere o l’estudiant li ho sol·licite, 
podrà requerir-se la presència en la revisió del tutor o tutora del treball. 

A petició del estudiantat, el/la tutor/a deixarà constància per escrit de que s’ha realitzat la 
revisió.  

La revisió de les qualificacions globals s’ha de realitzar entre 4 i 7 dies hàbils després de la 
publicació de les notes. Si el professorat no pot assistir a la revisió, per causes justificades, 
s’ha de fixar una nova data dins dels terminis previstos, sempre que això siga possible. 

 

• Revis ió davant e l  departament de l es  avaluac ions g lobals  

Una vegada efectuada la revisió, o esgotat el termini establert sense haver obtingut resposta, 
l’estudiantat disposarà de set dies per a impugnar per escrit davant el departament el 
resultat de la seua avaluació global. En l’escrit d’impugnació hi ha de fer constar:  

1. Els professors/es corrector/es de les proves (professorat avaluador extern i tutor/a 
de TFG).  

2. Les dades personals de la persona interessada, a efectes de notificació.  
3. El codi i el nom de l’assignatura, el curs i el grup on s’imparteix, i la titulació.  
4. La petició raonada de cada un dels apartats de l’avaluació global en què es considera 

que s’ha obtingut una qualificació inadequada.  

Per a resoldre la impugnació, el departament nomenarà una comissió de revisió en un 
termini màxim de 10 dies hàbils des de la presentació de la impugnació, seguint la 
Normativa d’avaluació de la Universitat Jaume I (Títol IV), disponible en: 
http://www.uji.es/bin/uji/norm/est/ne.pdf.  

Si es dona el cas, el professor/a avaluador/a extern/a i, si s’escau, el tutor/a del TFG 
hauran de facilitar els criteris d’eixa avaluació (Annex 4 i Annex 5), així com altres 
evidències que suporten la qualificació atorgada: els documents de la defensa; declaració 
oral o escrita d’altres tutors/es presents en la defensa; evidències de l’assistència o no 
assistència a tutories (emails, esborranys, etc.). Per tant, és recomanable guardar tots els 
documents / evidències del procés durant tot el curs. 
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5. CRONOGRAMA DEL PROCÉS DE TFG 
Taula 3 . Cronograma orientatiu del procés de l’assignatura de TFG del GMI i GMP. 

 Estudiant  Tutor/a 
Avaluador/a 

extern/a 
Comiss ió  TFG 

Octubre  

- Matrícula ordinària 
- 1a Reunió 
informativa: 
presentació,  
explicació del procés 
i dates clau com a 
estudiants (comissió 
de TFG) 

- 1a Reunió 
informativa: 
presentació,  
explicació del procés 
i dates clau com a 
tutors (comissió de 
TFG) 
- Introducció de 
propostes (ujier) 

 - Establiment núm. 
alumnes per 
professor 
- Revisió de les 
propostes i 
establiment de torns 
- Gestió de 
continuació de tuteles 
de curs anterior (si 
s’escau) 

Novembre  

- Consulta de 
propostes (ujier) 
- Elecció de 
propostes i tutors 
(ujier) 

  - Publicació de les 
assignacions tutors-
estudiants definitives 
(AV) 

Desembre  

- Seminaris TFG 
- 1es reunions amb 
els tutors/es 
(planificació: concreció del 
tema i modalitat) 

- 1es reunions amb 
els alumnes assignats 
(planificació: concreció del 
tema i modalitat) 

 - Informació de la 
convocatòria 
extraordinària 

Gener  
( extraord . )  

- Dipòsits i defenses 
orals de convocatòria 
extraordinària 

- Informe treball 
escrit i vist-i-plau 
(Annex 4) 

- Publicitat de 
l’exposició oral: lloc, 
hora, alumnes. 
Missatge a l’AV 
(fòrum habilitat) 
- Publicació i revisió 
de les qualificacions 
(per als estudiants) 
- Emissió de la 
qualificació final a 
través de l’AV 
(Annex 5) 

 

Febrer  

- Matrícula 
extraordinària 
(ampliació)  
- Elecció de 
propostes i tutors 
(ujier) 

- Seminaris de tutela 
de TFG 
- Reunions amb els 
estudiants (seguiment) 

- Publicació de les 
qualificacions (per als 
estudiants)  

 

Març 

- Treball autònom 
- Reunions amb els 
tutors/es 

- Reunions amb els 
estudiants (seguiment) 
- Reunions Àrea: 
distribució avaluadors 
externs. 
- Tramesa de 
proposta a l’AV 
(Annex 1) 

- Revisió de la 
qualificació final 
(amb els estudiants) 
- Emissió de la 
qualificació final a 
través de l’AV 
(Annex 5) 

- Publicació de les 
noves assignacions 
tutors-estudiants en 
període extraordinari 
(AV) 



Guia de TFG del GMP i del GMI 

	  
   19 
	  

Abri l  

- Reunions amb els 
estudiants (seguiment) 

 - Publicació final 
d’assignacions 
d’avaluadors externs 
a treballs (AV) 

Maig 
- Reunions amb els 
estudiants (redacció) 

 - Informació 1a 
convocatòria 
ordinària 

 Estudiant  Tutor/a Avaluador/a extern  Comiss ió  TFG 

Juny 
(1a)  

Setmana 
8 -  14 

- Dipòsit treball escrit 
(tasca de l’AV) 

- Informe treball 
escrit i vist-i-plau 
(Annex 4) 

- Publicitat de 
l’exposició oral: lloc, 
hora, alumnes. 
Missatge a l’AV 
(fòrum habilitat) 

 

Setmana 
15 -  19 

- Realització de la 
defensa oral 

 - Publicació de les 
qualificacions (per als 
estudiants)  

 

Setmana 
22 -  28 

  - Revisió de la 
qualificació final 
(amb els estudiants) 
- Emissió de la 
qualificació final a 
través de l’AV 
(Annex 5) 

- Informació 2a 
convocatòria 
ordinària 

Setmana 
29 -  5 

   - Publicació de la 
qualificació en actes 
- Distribució de 
Matrícules d’Honor 

Ju l io l  
(2a)  

Se tmana 
29 -  5  

- Dipòsit treball escrit 
(tasca de l’AV) 

- Informe treball 
escrit i vist-i-plau 
(Annex 4) 

- Publicitat de 
l’exposició oral: lloc, 
hora, alumnes. 
Missatge a l’AV 
(fòrum habilitat) 

 

Setmana 
6 -  12 

- Realització de la 
defensa oral 

 - Publicació de les 
qualificacions (per als 
estudiants) 

 

Setmana 
13 -  19 

  - Revisió de la 
qualificació final 
(amb els estudiants) 
- Emissió de la 
qualificació final a 
través de l’AV 
(Annex 5) 

 

Setmana  
2 -  26 

   - Publicació de la 
qualificació en actes 
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6. AULA VIRTUAL I SEMINARIS 
Cada curs, es crearà una Aula Virtual de TFG única per a l’alumnat i professorat amb 
TFG, sense separar l’alumnat ni el professorat implicat dels GMP i GMI.  

A través de l’aula, virtual de TFG la coordinació: 

- Enviarà recordatoris del procés (dates clau, reunions informatives o seminaris per 
elaborar el TFG) 

- Penjarà els documents necessaris per a la tutela 
- Penjarà les notes finals i establirà les dates revisió 
- Així mateix, es penjarà un cronograma que exemplifique el procés del TFG amb 

les dates específiques de cada curs 

A través de l’aula, l’estudiantat: 

- Trametran el seu TFG escrit (tasca habilitada) 
- Podran participar en els fòrums per fer saber dubtes a la coordinació 

A través de l’aula, tutors/es de TFG: 

- Trametran el seu informe (tasca habilitada) 
- Podran consultar els treballs dels que siguen assignats com a professor/a 

avaluador/a extern/a (tasca habilitada) 

A través de l’aula, professors/es avaluadors/es extern/es: 

- Podran consultar els treballs dels que siguen assignats com a professor/a 
avaluador/a extern/a abans de la defensa oral (tasca habilitada) 

- Faran públic el mode de defensa oral, el dia, l’hora i el lloc de l’exposició de 
l’estudiantat (dintre dels terminis establerts per la coordinació de TFG). (fòrum 
habilitat) 

- Informaran a la coordinació del TFG de la qualificació final, ja revisada en els 
terminis establerts per la coordinació del TFG (tasca habilitada) 

A més, durant tot el curs (i sobretot durant el primer semestre), alguns dimarts es 
programaran tallers i seminaris voluntaris que ajuden a l’estudiantat en l’elaboració del 
seu TFG al voltant de temàtiques com: 

- Cerca en bases de dades (Biblioteca) 
- Seguiment d’una normativa de citació APA 
- Formats de presentació oral d’un treball: pòster i comunicació oral. 
- Tallers sobre pensament crític 
- Tallers sobre metodologies d’investigació: investigació-acció; investigació 

biogràfico-narrativa, etc. 
- Tallers d’escriptura 
- Taller de parlar en públic 
- Taller de creativitat 
- Etc. 

La participació en els seminaris podrà ser contemplada en l’avaluació del tutor/a (apartat 
Interès, actitud de treball i seguiment demostrat per l’alumne/a de l’Annex 4), 
sempre que ho considere oportú. Per a tal efecte, en alguns seminaris es controlarà 
l’assistència amb un full de signatures. 
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7. ALTRES ASPECTES GENERALS 

a) El GMP/GMI finalitza amb l’elaboració i defensa pública d’un TFG per part de 
l’estudiant/a. És per això que es realitza en 4t curs de GMP/GMI. 

b) Prerequisits. És necessari, per tal de poder-se matricular del TFG, haver superat els 
crèdits corresponents al Pràcticum I de GMP/GMI. 

c) En finalitzar el període de TFG, l’estudiantat del GMP/GMI emplenarà un 
qüestionari virtual d’avaluació del seu tutor/a i del procés de TFG a través d’un 
enllaç proporcionat per eixe efecte en l’AV de coordinació del TFG del GMP/GMI. 

d) El plagi és un acte fraudulent, inacceptable i subjecte a sancions. La còpia d’idees, 
textos, gràfics, etc., d’altres autors/es sense referenciar-los degudament empobreix la 
nostra feina i posa en perill el procés d’aprenentatge. 

e) Publicació del TFG en el Respositori de la UJI: 

Tots els Treballs finals de Grau estan introduïts en el catàleg de la Biblioteca de la UJI. 
Dins UJI: Materials docents i acadèmics podeu trobar els TFG d’altres anys organitzats 
per titulació. 

Per localitzar aquests treballs dins el catàleg de la Biblioteca podeu buscar per 
títol, autor, departament o matèria, i per concretar més la cerca, podeu clicar en cerca 
avançada i buscar per tipus de material (ex. TFG). 

Per tant, una vegada hageu dipositat el vostre TFG en suport electrònic (.pdf), i haja 
sigut avaluat i aprovat, haureu de donar el vostre permís amb un document que 
lliurarem en l’AV com a autor per tal que: a) es publique en “obert” (accessible per a 
qualsevol); b) es publique en “tancat” (no accessible a tothom per internet).  
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8. ANNEXOS 
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Annex 1. Proposta de professorat avaluador extern per als treballs tutoritzats. 

(Aquest document será penjat pel tutor/a dels treballs en l’AV de TFG)	  

Tutor/a de TFG (Nom i Cognoms):  

 

Àrea de Coneixement: 

 

Estudiants tutelats 

(Nom i Cognoms) 

Grau 

(GMP o GMI) 

Professor/a avaluador/a 

(Nom i Cognoms, email i telèfon*) 

Àrea de Coneixement 

(del professorat avaluador) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

(Afegir tantes files com a estudiants tutelats) 

 

Raoneu breument cadascuna de les propostes (*apartat obligatori en cas que els professors/es propostats no 
tinguen crèdits assignats de TFG de GMP o GMI): 

 

 

 

 

Com a persona interessada, declare que abans de realitzar aquesta proposta he comptat amb el consentiment 
de cadascun dels docents suggerits, i compte amb el seu consentiment. 
 

Signat per (nom del tutor/a) 
 

 

 

En Castelló, .........……. de …............................................................. de 20.......... 
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Annex 2. Full de canvi de tutor/a de TFG 

Aquest full serveix per canviar de tutor/a de TFG una vegada ja està feta l’adjudicació. Només s’admetrà el canvi quan siga un a un 
(intercanvi de tutors/es de TFG per estudiants ja adjudicats) o el tutor que es demana tinga places vacants. Ha d’estar signat pet totes les 
persones implicades. S’ha de portar al coordinador de 4t curs de GMP/GMI per duplicat i els dos fulls signats. Una vegada signat pel 
coordinador una còpia serà per les persones implicades (la poden fotocopiar si volen tenir constància). 

 

L’estudiant 1: 

Nom i Cognoms de l’estudiant 1: DNI: 

Nom i Cognoms del Tutor/a de TFG 1:  

 

Àrea de Coneixement: 

 

I l’estudiant 2: 

Nom i Cognoms de l’estudiant 2: 

 

DNI: 

Nom i Cognoms del Tutor/a de TFG 2:   Àrea de Coneixement: 

 

 

Opcions: 

 

A.                Volen intercanviar el seu tutor/a de TFG i les 4 persones que estan 
implicades estan d’acord i signen aquest document. 

B.                Vol adjudicar-se com a tutor/a de TFG a qui consta en el segon apartat (en 
aquest cas les caselles de l’estudiant 2 no s’emplenen) i les 3 persones que estan 
implicades estan d’acord i signen aquest document. 

 

Signatura Estudiant 1:    Signatura Estudiant 2 (si s’escau): 

 

 

Signatura Tutor/a de TFG 1:   Signatura Tutor/a de TFG 2: 

 

 

Signatura Coordinador de 4t curs de GMP/GMI: 

 

 

Castelló a _____ d_________ de 20__ 
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Annex 3. Portada del TFG 
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TREBALL FINAL DE GRAU EN 
MESTRE/A D’EDUCACIÓ 

INFANTIL/PRIMÀRIA 
 

 

 

 

 

TÍTOL 
 
 
 
Nom de l’alumne 
Nom del tutor/a de TFG 
Àrea de Coneixement 
Curs acadèmic 
 

	    



Guia de TFG del GMP i del GMI 

	  
   27 
	  

Annex 4. Informe del treball escrit i vist-i-plau del tutor/a del TFG 

(Aquest document será custodiat pel tutor/a del TFG en l’AV de TFG)	  

Estudiant/a (Nom i Cognoms):  

Títol del TFG:   

Grau i Menció (si s’escau):  Curs acadèmic: 

Data de dipòsit:  Correu electrònic: 

Tutor/a de TFG (Nom i Cognoms):  Àrea de Coneixement: 

 

Com a tutor/a de TFG, manifeste i faig sabedor a la comissió de coordinació del TFG que: 

Marca l’opció que consideres per a cada aspecte tenint en compte la següent equivalència: 1 = Insuficient; 2 = Suficient; 3 = 
Bé; 4 = Notable; 5 = Excel·lent 

Interès, actitud de treball i seguiment demostrat per l’alumne/a                                          (3 punts) 

L’alumne/a ha realitzat un TFG emmarcat i ajustat a les temàtiques pactades a l’inici de la 
tutela. 

1 2 3 4 5 

L’alumne/a ha demostrat interès per conèixer el funcionament, modalitats i normativa del 
TFG a través de seminaris, cursos, etc. i del coneixement de la documentació de l’AV. 

1 2 3 4 5 

L’alumne/a ha assistit a les reunions de control i seguiment proposades, i ha sigut puntual. 1 2 3 4 5 

L’alumne/a ha realitzat les correccions que li he proposat al llarg del procés. 1 2 3 4 5 

En les reunions, l’alumne/a té un discurs que guarda relació amb les anteriors reunions i ha 
seguit el pla de treball establert. 

1 2 3 4 5 

Aspectes formals del treball escrit                                                                                       (3 punts) 

Estructura: L’estructura del treball s’adequa a la normativa pròpia del TFG. 1 2 3 4 5 

Marc teòric (si s’escau):  El marc teòric està documentat i respon al moment actual de la 
problemàtica que s’aborda. 

1 2 3 4 5 

Objectiu: L’objectiu del treball està justificat de manera clara i argumentada. 1 2 3 4 5 

Hi ha coherència i cohesió al llarg del TFG. 1 2 3 4 5 

El text està redactat d’una manera correcta, a nivell gramatical, i s’empra un discurs formal en 
la redacció. 

1 2 3 4 5 

Aspectes reflexius, actitudinals i de qualitat del treball escrit                                               (4 punts) 

La problemàtica abordada és d’interès científic i/o professional del Grau de Mestre. 1 2 3 4 5 

L’alumne ha realitzat una reflexió real i de qualitat a través del seu treball. 1 2 3 4 5 

L’alumne/a ha dominat els continguts teòrics/pràctics treballats. 1 2 3 4 5 

L’alumne/a ha demostrat qualitat en l’execució de les diverses tasques de realització del 1 2 3 4 5 
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TFG (cerca d’informació, redacció, discussió crítica, etc.) 

L’alumne/a ha demostrat iniciativa, motivació i predisposició a aprendre al llarg del procés. 1 2 3 4 5 

 

D’aquesta menera, informe de que el TFG que he tutoritzat mereix: 

 

 

 

Raoneu breument aquesta informació donada i/o afegiu detalls no contemplats en la taula (opcional): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signat per (nom del tutor/a) 
 

 

 

En Castelló, .........……. de …............................................................. de 20.......... 
  

Nota del tutor (valor entre el 0 i el 10).  

Aquesta nota suposarà el 60% ponderat de la Nota Final  

Nota: 

 

Done el meu vist-i-plau per a la defensa oral del treball ☐	 Sí ☐	 No	 
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Annex 5. Full d’avaluació global del TFG: revisió de l’informe i acte de defensa oral 

(Aquest document será custodiat pel profesor/a avaluador/a extern i dipositat en l’AV de TFG)	  

Estudiant/a (Nom i Cognoms):  

Títol del TFG:   

Grau i Menció (si s’escau):  Curs acadèmic: 

Data de defensa oral:  Correu electrònic: 

Tutor/a de TFG (Nom i Cognoms):  

 

Àrea de Coneixement: 

Nom del professor/a avaluador/a extern/a (Nom i 
Cognoms): 

 

Àrea de Coneixement: 

ESPAI PER AL TUTOR/A:  

Com a tutor/a del TFG defensat, manifeste i faig sabedor a la comissió de coordinació del TFG que: 

Marca l’opció que consideres per a cada aspecte tenint en compte la següent equivalència: 1 = Insuficient; 2 = Suficient; 3 = 
Bé; 4 = Notable; 5 = Excel·lent 

ASPECTES A AVALUAR EN LA DEFENSA ORAL (TUTOR/A) 

L’alumne/a concreta els aspectes importants del TFG d’una manera clara i estructurada 
(marc teòric, objectiu, mètode, resultats, conclusions, etc.). 

1 2 3 4 5 

Hi ha coherència i cohesió en el discurs; i s’empra un discurs formal i apropiat. 1 2 3 4 5 

Les conclusions denoten una reflexió real i de qualitat per part de l’alumne/a. 1 2 3 4 5 

L’alumne/a ha realitzat una presentació original, sintètica i coherent amb el TFG 
realitzat. 

1 2 3 4 5 

L’alumne/a contesta a les preguntes formulades en el debat posterior amb claredat, 
seguretat i assertivitat 

1 2 3 4 5 

ESPAI PER AL PROFESSORAT AVALUADOR EXTERN:  

Com a professor/a avaluador/a extern/a, faig sabedor a la comissió de coordinació del TFG que: 

Marca l’opció que consideres per a cada aspecte tenint en compte la següent equivalència: 1 = Insuficient; 2 = Suficient; 3 = 
Bé; 4 = Notable; 5 = Excel·lent 

ASPECTES A AVALUAR EN LA DEFENSA ORAL (PROFESSOR/A AV EXT) 

L’alumne/a concreta els aspectes importants del TFG d’una manera clara i estructurada 
(marc teòric, objectiu, mètode, resultats, conclusions, etc.). 

1 2 3 4 5 

Hi ha coherència i cohesió en el discurs; i s’empra un discurs formal i apropiat. 1 2 3 4 5 

Les conclusions denoten una reflexió real i de qualitat per part de l’alumne/a. 1 2 3 4 5 

L’alumne/a ha realitzat una presentació original, sintètica i coherent amb el TFG 
realitzat. 

1 2 3 4 5 
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L’alumne/a contesta a les preguntes formulades en el debat posterior amb claredat, 
seguretat i assertivitat 

1 2 3 4 5 

 

Resum i quantificació de les qualificacions: 

TREBALL ESCRIT 60% ponderat de la Nota Final 

Tutor/a (informe treball escrit: Annex 4 ) Nota (del 0 al 10): _____ * 0,6 = _____ (a) 

DEFENSA ORAL 40% ponderat de la Nota Final 

Tutor/a (defensa oral) – 20% Nota (del 0 i el 10): _____* 0,2 = _____ (b) 

Professor/a avaluador/a extern/a (defensa oral) – 20% Nota (del 0 i el 10): _____* 0,2 = _____ (c) 

 

D’aquesta menera, qualifique globalment el TFG amb: 

 

Opció a Matrícula d’Honor: 

(A emplenar després de l’acte de defensa) 

 

Dia de la publicació de la qualificació: _________________________________________ 

Dia, hora i lloc de revisió de la qualificació amb l’estudiant: ________________________________ 

 

Raoneu breument aquesta informació donada i/o afegiu detalls no contemplats en la taula (opcional): 

 

 

 

 

Signat per (nom del professor avaluador/a extern/a)                         Signat per (nom del professor 
tutor/a) 

 

 

En Castelló, .........……. de …............................................................. de 20.......... 

NOTA FINAL (suma de les notes ponderades) Nota final (del 0 al 10):  __________ (a +b+c) 

	 

Tutor/a de TFG. Penses que aquest/a alumne/a hauria d’optar a Matrícula 
d’Honor? (en cas afirmatiu, argumenta la teua resposta al quadre a sota) 

☐	 Sí ☐	 No	 

Professor/a avaluador/a extern/a. Penses que aquest/a alumne/a hauria 
d’optar a Matrícula d’Honor? (en cas afirmatiu, argumenta la teua resposta al 
quadre a sota) 

☐	 Sí ☐	 No	 


