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RESUM
El Treball de Fi de Grau (TFG) te caràcter obligatori, s’ha de cursar a 4rt i té una assignació de 12
crèdits. D’acord amb el document de Verificació del Pla d’Estudis de Geografia i Medi Ambient, tots els
treballs hauran d’aconseguir una sèrie d’objectius comuns i genèrics relacionats amb els continguts,
metodologia i tècniques específiques del treball geogràfic.

CONEIXEMENTS PREVIS
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Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Lestudiant haurà dhaver superat 150 crèdits bàsics i obligatoris per a poder fer el Treball de Fi de Grau.

COMPETÈNCIES
1318 - Grau de Geografia i Medi Ambient

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'organització, planificació, gestió i avaluació.
- Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia i coneixement d'una llengua estrangera.
- Resolució de problemes i presa de decisions. Disseny i gestió de projectes.
- Habilitats en les relacions interpersonals i adaptació a situacions complexes.
- Compromís amb valors d'igualtat de gènere, interculturalitat, igualtat d'oportunitats i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, cultura de la pau i valors democràtics, i solidaritat.

- Aprenentatge autònom, creativitat, capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor. Capacitat de resoldre
situacions imprevistes.

- Motivació per la qualitat en el treball, responsabilitat, honestedat intel·lectual.
- Elaboració de la informació estadística. Maneig de programes estadístics.
- Habilitats d'investigació.
- Capacitat de comunicar-se de manera efectiva amb no experts en el tema.
- Espais geogràfics regionals.
- Geografia física.
- Ordenació del territori.
- Mètodes d'informació geogràfica.
- Tècniques d'informació geogràfica com a instrument de coneixement i interpretació del territori i del
medi ambient.

- Dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socials i territorials i mediambientals.
- Gestió territorial i mediambiental. Integració de les esferes social, econòmica i ambiental sota
l'enfocament del desenvolupament sostenible.
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- Participació en el disseny i la implantació de polítiques ambientals, així com en l'avaluació de
l'impacte ambiental de projectes, plans i programes.

- Adquirir els coneixements bàsics per a l'anàlisi i la interpretació dels riscos ambientals i per a la
participació en els plans de prevenció de riscos.

- Programes de desenvolupament rural i urbà, amb garantia de sostenibilitat mediambiental.
- Adquirir els coneixements bàsics per a l'anàlisi i el diagnòstic de les polítiques públiques
relacionades amb els aspectes geogràfics del medi ambient.

- Maneig de la cartografia i els sistemes d'informació geogràfica.
- Relació del medi natural amb l'esfera social i humana.
- Anàlisi i valoració dels paisatges des d'una perspectiva espaciotemporal.
- Adquirir les tècniques bàsiques per al treball de camp en geografia i de manera singular la lectura i
interpretació geogràfica del paisatge.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Els objectius que s’han d’assolir en l’elaboració del Treball de Fi de Grau són, entre altres, els següents:
-Potenciar el contacte de l’estudiant amb les fonts i els materials per a fer un treball geogràfic.
-Desenvolupar les capacitats de selecció, crítica i síntesi de la informació obtinguda.
-Desenvolupar la capacitat d’exposició escrita, d’acord amb les normes formals mínimes: índex,
desenvolupament amb epígrafs, cites, conclusions, bibliografia i fonts.
-Iniciar els estudiants en la recollida i elaboració de la informació, tot plantejant hipòtesis de treball.
- Potenciar les habilitats d’exposició pública i defensa del seu treball.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. TFG
Els treballs podran ser de quatre tipus:
a.
b.
c.
d.

Treballs de revisió i investigació bibliogràfica relacionats amb la titulació
Treballs de caràcter o d'aplicació professional relacionats amb la titulació
Treballs experimentals o teòrics relacionats amb la titulació
Treballs coordinats amb les pràctiques externes de la titulació

El procés i el calendari d'assignació de tema/tutor està regulat en les Instruccions de TFG i tota la
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informació disponible en la web del Grau de Geografia i Medi Ambient (Treball Fi de Grau):
https://www.uv.es/uvweb/grado-geografia-medio-ambiente/es/se-estudia/trabajo-final-grado/tfg-gradogeografia-medio-ambiente-1285936391293.html
L'assignació del tema de TFG es realitza en procés de subhasta pública on l'estudiant triarà entre un
llistat de temes oferits. L'ordre d'elecció està determinat per la nota mitjana de l'expedient. No obstant
això, l'estudiant també pot proposar un tema a un tutor i acordar la tutorització. La Comissió de TFG
haurà d'aprovar cada curs l'oferta de temes de TFGs i qualsevol modificació que tinguera lloc.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT

Hores

Treball final de grau/màster

% Presencial
100

Elaboració d'un projecte final d'estudis

290,00
TOTAL

0

290,00

METODOLOGIA DOCENT
El TFG representa la culminació del procés formatiu de l'estudiant i ha de mostrar la seua capacitat per a
l'aprenentatge autònom, la seua habilitat per a organitzar i planificar les seues tasques, prendre decisions i
resoldre problemes. El TFG serà elaborat de manera individual per cada estudiant sota la supervisió i
orientació del seu tutor/a acadèmic.

És missió del tutor proporcionar les directrius principals del treball a realitzar, orientar a l'estudiant
donant-li indicacions clares sobre aspectes formals, recursos a utilitzar i recomanacions ètiques, així com
supervisar el procés d'elaboració del treball, proposant les correccions necessàries.

L'estudiant ha d'atendre les tutories assenyalades pel tutor, amb un mínim de tres reunions: una després de
l'assignació del tema del TFG per a establir el plantejament inicial i les pautes a seguir, una altra per a fer
un seguiment i una altra durant la preparació de la memòria i defensa del TFG. No obstant això, si el tutor
o l'estudiant el requereixen, podran realitzar-se les sessions de seguiment que tots dos estimen oportunes.

El tutor ha de donar el vistiplau per a la presentació i defensa del treball, i emetrà un informe final dirigit
tribunal avaluador indicatiu de com ha sigut l'adequació del treball a les indicacions donades a l'alumne.

La redacció del TFG haurà de seguir les característiques formals descrites en les “Instruccions de TFG,
apartat 7” i en les “Normes de redacció” que es detallen a continuació:
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Característiques formals del TFG

Portada:

Contindrà títol del TFG, titulació, nom de l'estudiant, nom el tutor/a, curs acadèmic, data de defensa (mes,
any) i Facultat (veure model)

Extensió i format:

El text haurà d'estar escrit a doble cara, grandària de font 12 i interlineat 1,5, amb les pàgines numerades.

L'extensió de la memòria oscil·larà entre un mínim de 63.000 caràcters amb espais i un màxim de
105.000; això és, entre 30-50 pàgines, tot incloent figures. En aquest còmput no es comptabilitzarà la
portada ni els annexos.

Llengua i gramàtica:

La redacció haurà de ser lògica i correcta gramaticalment i podrà fer-se en qualsevol de les llengües
oficials de la Universitat.

Estructura:

Es recomana la següent estructura: Índex, Resum, Introducció, Objectius, Zona d'Estudi, Fonts i
Metodologia, Resultats, Discussió, Conclusions, Bibliografia i Annexos (si escau). Els objectius han
d'estar clarament especificats. Depenent del tema de treball i seguint les directrius del tutor s'adaptarà
aquest esquema i els corresponents epígrafs a les característiques concretes del treball.

Taules i figures:

Les taules i figures (gràfics, mapes, fotos…) han d'estar numerades correlativament i presentades en el
text. Totes les figures i taules aniran acompanyades d'un peu (títol) descriptiu explícit. S'entendrà que
totes les figures incloses en el TFG són originals de l'autor i, si no ho foren, se citarà clarament la
procedència i autoria.
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Bibliografia:

Les referències bibliogràfiques s'inclouran en el text seguint el format (Autor, any) i es presentarà un
llistat final ordenat alfabèticament seguint normes estandarditzades.

Dins del text es referencia amb el cognom de l'autor i l'any de publicació. Si és un únic autor (Gimeno,
2005), en cas de dos autors de la publicació es citaran els cognoms de tots dos (Gimeno i Beltrán, 2004),
si són tres o més els autors es posarà el cognom del primer autor et al. (Gimeno et al., 2005). Les
referències a diferents treballs en una mateixa cita se separen amb punt i coma: (García, 1995; Martínez et
al., 2015). Si existiren diverses referències d'un mateix autor/es en un mateix any es consignaran amb les
lletres a, b, c, etc., després de l'any (García, 1995 a; García, 1995 b).

Agraïments:

L'autor podrà incloure una nota d'agraïment a persones i institucions que hagen contribuït, de l'una o
l'altra forma, a l'elaboració del treball.

AVALUACIÓ
Lliurament del TFG

La matrícula de cada curs acadèmic dona dret a dues convocatòries. Els períodes de defensa de cada
convocatòria es fixaran a l'inici de curs i seran publicats en la web del centre (Grau de Geografia i Medi
Ambient: Treballs Fi de Grau).

D'acord amb el calendari de lectura i en el termini establert, el/la alumne/a haurà de presentar en la seu
electrònica de la Universitat de València a través de la plataforma ENTREU (http://entreu.uv.es) la
següent documentació:

1) El text del TFG en format pdf

2) Sol·licitud de Defensa amb el Vistiplau del Tutor/a. Aquest document està disponible en la web del
centre (Instància VºBº del Tutor/a)

33822 Treball fi de grau en Geografia i Medi Ambient

6

Guia Docent
33822 Treball fi de grau en Geografia i Medi Ambient

Si l'estudiant no ha obtingut el vistiplau del seu tutor, haurà d'ajornar la presentació del TFG per a una
pròxima convocatoria

Defensa del TFG

La defensa del treball serà oral i pública davant d'un tribunal format per tres professors doctors del
Departament de Geografia. El tutor del treball no podrà formar part del tribunal.

El tribunal convocarà amb una antelació mínima de cinc dies als estudiants per a fer l'exposició per ordre
alfabètic indicant la data, l'hora i el lloc on es defensarà el treball.

L'estudiant disposarà d'un màxim de 20 minutos per a presentar el seu treball i el tribunal fins a 15 minuts
per a preguntar i realitzar les observacions que considere oportunes.

Criteris d'avaluació

D'acord amb el document de Verificació del Grau de Geografia i Medi Ambient, els criteris d'avaluació
seran:

-

Grau d'adequació del treball a les indicacions donades pel director.

-

Qualitat de la revisió bibliogràfica realitzada.

Capacitat d'argumentar, tot mostrant el domini de la terminologia pròpia de la disciplina
considerada.

-

Qualitat en l'exposició escrita.
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-

Qualitat en l'exposició oral.

El tutor del Treball de Fi de Grau emetrà obligatòriament un informe dirigit al tribunal en el qual indicarà
el grau d'adequació del treball a les indicacions donades a l'alumne i en quina mesura s'han aconseguit al
seu judici les competències pròpies del procés de realització.

El tribunal atorgarà una de les següents qualificacions: suspens (de 0 a 4,9), aprovat (de 5,0 a 6,9),
notable (de 7,0 a 8,9), o excel·lent (de 9,0 a 10) i, si ho considera oportú, podrà proposar el TFG per a
matrícula d'honor. No obstant això, l'assignació de les matrícules d'honor la realitzarà la Comissió de
TFG o persona/s en qui delegue una vegada acabats tots els períodes de defensa, seguint els criteris
establerts per la normativa de la Universitat. En cas de conflicte, es tindrà en compte la nota del tribunal,
la valoració dels tutors i la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant.

En el cas de Treballs Fi de Grau realitzats en coordinació amb l'assignatura de Pràctiques Externes,
l'alumne haurà d'informar d'aquesta situació als respectius tutors i presentar còpia de la memòria que haja
sigut avaluada en primer lloc al tutor de l'assignatura que s'avalue amb posterioritat.

Les rúbriques utilitzades pel tribunal i els tutors en l'avaluació estaran disponibles a l'aula virtual.

REFERÈNCIES
Bàsiques

- -

Instrucciones para la realización y presentación del Trabajo Fin del Grado de Geografia y Medio
Ambiente (Aprobado por la Comisión Académica del Título de Geografía y Medio Ambiente el 8 de
julio de 2013; última modificación 9 julio 2021)
- Toda la información detallada sobre los procesos y normativas puede consultarse en la web del
Grado de Geografia y Medio Ambiente (Trabajo Fin de Grado):
https://www.uv.es/uvweb/grado-geografia-medio-ambiente/es/se-estudia/trabajo-final-grado/tfg-gradogeografia-medio-ambiente-1285936391293.html
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