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RESUM
El Treball Fi de Grau (d'ara endavant TFG) representa la culminació del procés d'aprenentatge de
l'alumnat al llarg dels estudis de Grau. S'haurà d'elaborar obligatòriament en quart curs, anualment i de
forma individual. Permetrà comprovar amb caràcter global fins a quin punt s'han adquirit les destreses i
competències que el capaciten per a l'exercici de la professió. És un
treball autònom i individual que cada estudiant ha de fer sota la supervisió d'un tutor o una tutora de la
Facultat.
El TFG és un treball de recerca en què els/les estudiants analitzen/ revisen/ reflexionen sobre la realitat
socioeducativa, i que permet valorar l'adquisició de les competències del Grau d'Educació Social.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

33492 Treball de fi de grau

1

Guia Docent
33492 Treball de fi de grau

Altres tipus de requisits
Per poder presentar el TFG shauran dacomplir el requisits següents:
1- Haver superat 150 crèdits
2- Lestudiantat haurà destar matriculat en aquesta assignatura.
3-El tutor/a acadèmic/a haurà de signar la seua autorització de la presentació del treball, indicant així
que el TFG compleix els requeriment mínims de lassignatura.
4-Haurà dhaver superat les assignatures bàsiques i obligatòries del Grau

COMPETÈNCIES
1306 - Grau d'Educació Social
- En aquesta matèria s'apliquen totes les competències del pla d'estudis.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Realització del Treball Fi de Grau
Seguiment i tutorització del Treball Fi de Grau
Presentació i defensa del Treball Fi de Grau

Hores

TOTAL

175,00
12,50
12,50
200,00

% Presencial
100
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
El TFG comporta la realització per part de les estudiants i els estudiants d'un treball en què s'apliquen,
s'integren i desenvolupen els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides
en el Grau d'Educació Social.
Per tant, és una matèria centrada en el treball autònom dels/ de les estudiants.
La metodologia docent utilitzada per acompanyar i guiar aquest treball, es centra en tres estratègies:
o Sessions de treball conjuntes.
Sessions de presentació, organització i seguiment, que involucren al grup total d'estudiants, a la
Comissió TFG i en general, al grup de professores i professors tutors.
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o Tallers i seminaris
Cada professora o professor o grup de professors tutors podrà organitzar tallers i seminaris al llarg del
curs per facilitar el desenvolupament dels TFGs i potenciar les sinèrgies de col·laboració i aprenentatge
compartit entre els i les estudiants.
o Tutories.
Les tutories individuals i grupals seran l'estratègia fonamental d'acompanyament. En el cas d'estudiants
vinculades o vinculats als programes de mobilitat, la tutora o tutor acadèmic establirà, a més, un sistema
de tutorització virtual i a distància.
El seguiment del treball escrit es concreta, entre altres elements, en la revisió progressiva dels
esborranys i escrits elaborats pels estudiants. Per això, cada tutor o tutora establirà un calendari concret
d'entregues, comprometent- se, per la seua banda, a fer una revisió en un temps raonable. El no
compliment d'aquest calendari pot suposar la no autorització de la presentació del treball, donat que s'ha
impossibilitat un adequat seguiment del mateix.
Els Tutors i les Tutores acadèmiques del TFG seran professors i professores amb implicació y docència
en el Grau d'Educació Social, en la mesura del posible.
La Comissió del TFG pot autoritzar que un treball siga supervisat per més d'un tutor. En aquest cas,
almenys un d'ells ha de ser professor o
professora d'una àrea de coneixement vinculada al TFG. Els/les estudiants que desitgen aquesta doble
tutela hauràn de presentar una sol·licitud fonamentada a la Comissió de TFG, que resoldrà en aquest
sentit.
Quan el TFG ho requerisca, es podrà nomenar un tutor o tutora externa, que col·laborarà amb el tutor o
tutora de la Facultat en la seua definició i seguiment.
Són funcions del tutor o tutora explicar les característiques del treball, recolzar i orientar els/les
estudiants en la seua realització, segons la Guia Docent i emetre dos informes:
el d'autorització de la presentació, que l'estudiant puja al ENTREU; i
l'informe de valoració del TFG, que el tutor o tutora haurà d'adreçar:
quan sí hi haja defensa, a la persona que presidisca el tribunal d'avaluació, o
quan no hi ha defensa davant de tribunal a la Comissió de TFG.
En cas que l'estudiant considere que el seu TFG té la qualitat suficient per ser presentat i avaluat, i el
tutor o la tutora no ho considere així (i, per tant, no emeta l'informe preceptiu autoritzant la defensa),
l'estudiant podrà entregar el TFG (per ENTREU) i presentar a Secretaria, adreçada a a la Comissió del
TFG una sol·licitud fonamentada. La Comissió, una vegada escoltats els arguments d'ambdues parts,
resoldrà, i si considera oportuna la seua presentació, aquesta es realitzarà amb tribunal. La Comissió
enviarà al/a la president o presidenta del Tribunal tota la informació del procés.
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AVALUACIÓ
L'avaluació del TFG es realitzarà en funció del treball escrit, l'exposició oral i defensa, l’interès i la
implicació de l'estudiantat.
La nota global s'assignarà en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la
qual s'afegirà la qualificació qualitativa corresponent. Signarà l'acta el/la president/a de la Comissió del
Treball Fi de Grau i el/la secretari/a.

La defensa del *TFG es realitzarà de manera pública i presencial davant un tribunal i consistirà en una
exposició i un torn de preguntes i debat. En l'exposició, l'estudiant haurà d'exposar els objectius, la
metodologia, el contingut i les conclusions de la seua *TFG en el termini màxim de vint minuts. Li
seguirà un breu torn de valoracions, comentaris, o preguntes per part del tribunal.

Per a la correcta valoració del treball de Fi de Grau, d'acord amb les competències que l'alumnat ha
d'aconseguir en aquesta assignatura, s'ofereix a continuació uns criteris que podran ser considerats per
la comissió avaluadora:

Respecte a la qualitat del treball desenvolupat:
1. L'actualització i exhaustivitat de la revisió teòrica i bibliogràfica.
2. L'adequació del disseny i procés d'investigació/desenvolupament per a l'objectiu final al que es
dirigeix el TFG.
3. L'adequació de la recollida d'informació i originalitat en l'anàlisi i interpretació d'aquesta.
4. La integració en la síntesi dels resultats en relació amb la teoria existent i les investigacions anteriors
i/o d'altres autors consultats.
5. Reflexions i/o propostes sobre prospectiva i/o continuïtat del tema desenvolupat.

Respecte a l'informe del TFG, com a element de comunicació, es tindran en compte:
1. L'adequació formal de l'informe (estructura i presentació, per a això ha de contenir un índex
correctament paginat)
2. L'expressió escrita, de manera que siga comprensible per al lector.
3. L'adequació, claredat i valor comunicatiu del treball realitzat (taules, quadres, gràfics, arguments
utilitzats…).
4. La netedat tipogràfica i ortogràfica.
5. L'adequació de la forma de citació.
6. L'associació de les cites en text respecte a la bibliografia (o referències) inclosa en l'Informe.
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7. L'extensió.

Respecte a la presentació oral de l'informe del TFG, es tindran en compte:
1. Qualitat de l'exposició: estructuració, fluïdesa, expressió oral.
2. Utilització d'elements multimèdia de suport a la presentació (si escau).
3. Precisió en les respostes a les preguntes de la Comissió Avaluadora

En cada curs acadèmic les/els estudiants tindran dret a dos actes de presentació i avaluació del TFG.
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ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
1.- Continguts
Els mateixos que es detallen en la Guia
2.- Volum de treball i planificació temporal de la docència
El mateix indicat en la Guia
3.- Metodologia Docent
La mateixa, incloguent el paràgraf següent:
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“Atenent a les circumstàncies sanitàries i d’emergència, les tutories i el seguiment del TFG es
podrà realitzar de forma virtual garantint, en tot cas, un acompanyament i assessoria de qualitat i
que permeta la realització d’un bon treball”.
4.- Avaluació
Es manté la mateixa detallada en la Guia
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