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Aquest document ha de considerar-se una guia bàsica dels processos més 
importants relacionats amb l’elaboració dels TFG, tant per a estudiants com per a 
tutors. Tanmateix, quan siga necessari, els detalls específics d’alguna de les 
parts del procés (p.ex.: elecció de TFG, dates importants dins del calendari 
acadèmic, incidències, documents d’estil, etc.) es proporcionaran a l’aula virtual de 
coordinació de TFG. 

 
1. PROCÉS D’ELECCIÓ DE TEMÀTICA-TUTOR ALUMNE. 

 
S’emprarà el sistema d’elecció de temàtiques i tutors per part de l’alumnat 
mitjançant l’aplicació IGLU. 
 
Abans de l’elecció, l’alumnat disposarà d’un llistat complet amb els noms del 
profess@rs i l’àrea de treball. Aquesta tria es farà mitjançant l’assignació de torns 
d’elecció a l’aplicació informàtica que dependran estrictament de la nota de 
l’expedient dels alumnes. L'única excepció són l’alumnat del curs anterior que 
continuaran amb el mateix tutor/a perquè així ho han expressat les dos parts. La 
tria la faran a principis de noviembre (veure calendari). 
 
Una vegada, l’alumne té assignat un tutor/a contactarà amb el professorat 
assignat i concretaran la proposta específica del TFG. El tutor pot facilitar una 
selecció de temes a l’estudiant o bé pot atendre les propostes de l’estudiant. 

 
2. TUTELA 

 
Segons la memòria Verifica del grau en Estudis Anglesos, podrà tutoritzar un TFG 
qualsevol professor de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa. També qualsevol 
docent de la titulació. 

 
3. QUÈ ÉS UN TFG DINS DEL GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS? 

 
És una assignatura de 6 crèdits ECTS que consisteix en el desenvolupament 
d’un assaig o treball pràctic, d’una extensió entre 4500 i 8000 paraules, sobre un 
tema relacionat amb els coneixements i competències adquirits en una o diverses 
assignatures cursades al grau. L’assaig profunditzarà, aplicarà o ampliarà alguns 
dels temes inclosos en aquestes assignatures. 
 
En aquest treball, l’alumne ha de demostrar la seua capacitat relacional, reflexiva i 
crítica. Ha de ser capaç, també, de transmetre d’una forma clara i estructurada 
els coneixements adquirits emprant la llengua anglesa (C2) com a via de 
transmissió (Cf. Competències genèriques i específiques a la guia docent de 
l’assignatura per a més detalls). 
 
 
3.1.TIPOLOGIA 
 
A mode orientatiu (no prescriptiu), els TFG podrien classificar-se en tipologies 
com ara: 
 

A. Revisió teòrica i/o bibliogràfica: revisió d’aspectes centrals dins d’una o 
diverses teories (o temàtiques en general) relacionats amb aspectes 
tractats a les assignatures de la titulació. Es tracta d’un treball de recerca 
documental on la selecció d’informació rellevant és clau per a una 
descripció coherent de l’estat de la qüestió referent al tema tractat, 
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acompanyada d’una reflexió crítica i amb l’argumentació coherent d’unes 
conclusions derivades del treball realitzat que poden ser la base per a 
futures línies d’investigació o aplicacions pràctiques/pedagògiques en seu o 
altres camps. 
 

B. Treball de tall pràctic-aplicat: desenvolupament d’un treball basat en una 
anàlisi senzilla d’una mostra (corpus, informants, etc.) de dades dins del 
marc d’alguna de les línies teòrico-pràctiques tractades durant el grau, o 
simplement aplicació pràctica d’algun aspecte teòric tractat durant el grau. 
 

C. Altre tipus de treball senzill de tall teòric-argumentatiu o pràctico- 
experimental que acorden tutor i alumne. 

 
La tipologia i sobre tot les característiques particulars de cada TFG es concretaran 
necessàriament entre estudiant i tutor una vegada haja finalitzat el període de 
tria i s’haja publicat l’assignació de TFGs a l’aula virtual. 
 
3.2. Aspectes formals del TFG i del dossier (“learning report”) 
 
A l’aula virtual de coordinació, a la secció “DOCUMENTS GUIA”, es poden trobar 
diversos documents que fan referència a l’estructura i tipus de TFG (“Bachelor’s 
Thesis Basic Script ”), portada per als TFG (“Bachelor’s thesis official cover”), estil 
dels TFG (“Normativa APA”) i instruccions per realitzar el “learning report”. 
Qualsevol altre document relacionat es farà públic a l’aula virtual dins d’aquesta 
secció. 
 
4. CALENDARI TFG 
 
Totes les fases al voltant del procés d’elecció de temàtica-tutor, elaboració de 
TFG, dipòsit i defensa, es faran públiques a l’aula virtual de coordinació de TFG, 
en diversos apartats (p.ex.: “Fase d’elecció de tutor”, “Fase de treball”, “Fase de 
dipòsit i defensa de TFGs”, etc.). 

 
5. AVALUACIÓ DELS TFG I PROCEDIMENT DE DEFENSA. 

 
ÍTEMS D’AVALUACIÓ AVALUADOR: 
TFG (treball escrit) = 70% Tutor i professor de l’àrea 
LEARNING REPORT = 10% Tutor 
DEFENSA ORAL= 20% Professor de l’àrea 

 
El tutor avaluarà la qualitat del treball escrit (un 50% de la nota del treball escrit, 
és a dir, un 35% de la nota global final: 3,5 sobre 7) i el learning report. 
 
Un professor de l’àrea avaluarà la qualitat del treball escrit fins a l’altre 50% (és a 
dir, un 35% de la nota global final: 3,5 sobre 7) i la defensa oral. 
 
Per tal d’aprovar, l’estudiant ha de superar el 50% del valor de cada ítem 
d’avaluació (consultar guia docent). 
 
En cas que hi haja una diferència substancial entre la nota del tutor i professor de 
l’àrea (3 punts sobre 10 a la rúbrica d’avaluació del treball escrit), o en cas que 
una de les parts estiga suspesa, es procedirà a un arbitratge abans que finalitze la 
convocatòria. 
 
5.1. Criteris d’avaluació 
 
5.1.1. NOTA DEL PROFESSOR TUTOR: 
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La nota del professor tutor es derivarà de: 
 
A. Adquisició global de les competències generals i específiques assignades al TFG 
en la memòria verifica. 
 
B. Procés d’elaboració del treball escrit: compliment de terminis, aplicació dels 
suggeriments i correccions del tutor/a, esforç i actitud de l’estudiant durant el 
procés, etc. 
 
C. Qualitat del treball escrit presentat i material lliurat: adequació del contingut a 
la temàtica i tipologia de TFG, estructura i organització, objectius i consecució, 
metodologia i anàlisi de dades (segons tipologia de TFG), coherència i expressió, 
adequació de l’ús de l’anglès, bibliografia, cites, etc. 
 
D. Learning Report: Adequació de continguts a les directrius del learning report 
(veure aula virtual), estructura i organització, coherència i expressió, adequació 
de l’ús de l’anglès, etc. 

 
5.1.2. NOTA DEL PROFESSOR DE L’ÀREA: 
 
La nota del professor de l’àrea es derivarà de: 
 
A. Adquisició global d’aquelles com competències generals i específiques 
assignades al TFG en la memòria Verifica que tinguen relació directa amb el TFG 
avaluat, etc. 
 
B. Qualitat del treball escrit presentat i material lliurat: adequació del contingut a 
la temàtica i tipologia de TFG, estructura i organització, objectius i consecució, 
metodologia i anàlisi de dades (segons tipologia de TFG), coherència i expressió, 
adequació de l’ús de l’anglès, bibliografia, cites, etc. 
 
C. Exposició oral (es recomana una durada d’uns 10 minuts d’exposició i 5 minuts 
de debat, si escauen): Adequació de continguts en relació amb el treball escrit, 
Habilitats de presentació (ús de recursos visuals, gests i llenguatge corporal, 
etc.), claredat expositiva i organització, capacitat de debat i defensa argumental, 
fluïdesa, vocabulari, pronunciació, etc. 
 
5.2. Procediment d’avaluació i defensa. 
 
5.2.1. SOBRE LA SELECCIÓ DE PROFESSORS DE L’ÀREA: 
 
La selecció de professors avaluadors de l’àrea es distribuirà per àrees de 
coneixement o àrees afins a la temàtica del TFG, dins de les possibilitats. 
 
5.2.2. PROCEDIMENTS DE DIPÒSIT, DEFENSA, NOTES, ETC. 
 
DIPÓSIT VIRTUAL DEL TFG. 
 
L’estudiant puja a la tasca de dipòsit que el coordinador haurà obert a l’aula 
virtual la següent documentació: 
 

 Còpia electrònica del TFG 
 Sol·licitud de defensa: Un document en PDF que conté la sol·licitud de 

defensa per part de l’estudiant (dades personals, títol del TFG, 
tipologia on s’ubica el TFG, convocatòria on es sol·licita defensar) i el vist-
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i-plau del tutor (nom del tutor donant el vist-i-plau per a la defensa del 
treball referenciat per l’alumne en el mateix document). 

 Còpia electrònica del dossier (“learning report”) 
 Qualsevol altre material o producte significatiu utilitzat en el TFG (només si 

és necessari). 
 Si el tutor així ho vol, l’estudiant proporcionarà també una còpia en paper 

del TFG. 
 
Tutor: Si ho creu convenient, el tutor enviarà al coordinador (i al professor de 
l’àrea), pels mitjans oportuns, un informe amb els comentaris que considere 
adients sobre el treball realitzat. 
 
Després del dipòsit de TFGs, dins de cada convocatòria, i dins del termini 
establert, el coordinador farà pública la llista de TFGs amb informe favorable, 
juntament amb els professors de l’àrea avaluadors dels TFG. 

 
AVALUACIÓ DEL TREBALL 
 
Es durà a terme segons els percentatges ja especificats. 
 
El professorat amb rol de tutor i professor avaluador de l’àrea facilitaran les notes 
al coordinador, seguint els procediments i terminis establerts. 
 
PUBLICACIÓ DE NOTES I PERÍODE DE REVISIÓ 
 
El coordinador pujarà les notes a l’acta i farà públiques les notes a través de l’aula 
virtual. S’obri un període de revisió (veure punt 6). Qualsevol modificació de nota 
s’ha de comunicar al coordinador dins del període de revisió. 
 
NOTES A L’ACTA I DADES A REPOSITORI 
 
Una vegada finalitzat el període de revisió, quan la nota del seu TFG siga igual o 
superior a 8, l’alumne que desitge publicar el seu treball al repositori en obert 
omplirà el formulari (consultar aula virtual), que haurà de signar també el tutor, i 
l’enviarà, escanejat, al coordinador, a més de pujar-lo a la tasca de dipòsit de 
l’aula virtual. 
 
 
6. CONVOCATÒRIES. 
 
L’acta ordinària de TFG s’obri en febrer i es tanca el 30 de novembre del curs 
següent. L’acta de convocatòria extraordinària no es pot obrir abans de gener. 
 
6.1. Ordinària. 
 
L’alumnat de TFG té dret a dues convocatòries ordinàries (matriculats a 
setembre- octubre o en ampliació de matrícula). Aquestes convocatòries estan 
programades per a juny i setembre. 
 
Consultar l’aula virtual per a qualsevol notícia i actualització. 
 
6.2. Convocatòria extraordinària de finalització d’estudis. 
 
Per tal de sol·licitar aquesta convocatòria els alumnes han de complir els requisits 
descrits a la Normativa de gestió acadèmica dels estudis de grau de la Universitat 
JAUME I de cada curs acadèmic (pot trobar-se a l’aula virtual i a l’adreça 
http://ujiapps.uji.es/serveis/sgde/base/normativa/). 
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En termes de TFG, la convocatòria extraordinària de finalització d’estudis només 
es pot sol·licitar per l’alumnat que ja es va matricular a l’assignatura de TFG el 
curs o cursos anterior(s) (no presentat o no superada). 
 
Normalment el període per a demanar aquesta convocatòria s’obri a principis de 
novembre i requereix que l’alumnat ja estiga matriculat abans de la sol·licitud 
(consultar normativa general i a la secció de matrícula del SGDE). 
 
Tutela d’alumnes que de “segona matrícula TFG” (ambdós tipus de 
convocatòria): 
 
Al començament del curs, el coordinador farà una crida a tutors i estudiants del 
curs anterior per a demanar informació sobre la possible continuïtat de tutela (és 
a dir, si estudiant i tutor desitgen seguir treballant junts). En tots els casos (I 
INDEPENDENTMENT DE SI L’ALUMNE SOL·LICITA LA CONVOCATÒRIA 
EXTRAORDINÀRIA O NO) les dues parts interessades comunicaran al coordinador 
tant la continuïtat com la discontinuïtat. 
 
En els casos de continuïtat, el coordinador bloquejarà a l’aplicació informàtica una 
de les propostes de temàtiques de TFG dels tutors interessats i l’alumne serà 
assignat manualment al tutor abans del període de tria de tutors. 
 
Si alguna de les dues parts no desitja continuar aquesta tutela, l’alumnat es 
matricularà (matrícula ordinària, setembre-octubre) i triarà tutor com la resta dels 
estudiants. 
 
7. Revisió de les qualificacions. 
 
La revisió o reclamació de la qualificació final del TFG per par de l’estudiant es 
durà a terme seguint el procediment previst a la Normativa d’avaluació de la 
Universitat Jaume I (Títol IV). 
 


