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RESUM
Consisteix en el desenvolupament per part de l’estudiant de un projecte, sota la direcció d’un professor
tutor, que pot contenir una part experimental si ho requereix el tema proposat, i la realització del qual té
la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre les ensenyances rebudes durant els estudis i assegurar
l’adquisició de les competències pròpies de la titulació.

La titularitat dels drets de propietat intel•lectual dels TFG correspon a l’estudiant que l’ha realitzat i al
tutor.

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
Per tal de matricular-se, lestudiant ha dhaver aprovat almenys 210 crèdits ECTS en el Grau de
Farmàcia entre assignatures obligatòries i bàsiques. Per a la defensa del TFG és indispensable haver
superat totes les assignatures, tant bàsiques com obligatòries i optatives.

COMPETÈNCIES
1201 - Grau de Farmàcia
- Saber interpretar, valorar i comunicar dades rellevants en els diferents vessants de l'activitat
farmacèutica, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
- Capacitat per a transmetre idees, analitzar problemes i resoldre'ls amb esperit crític, adquirint
habilitats de treball en equip i assumint el lideratge quan siga apropiat.
- Mòdul: Pràctiques titulades i treball fi de grau. - Presentació i defensa davant el tribunal universitari
d'un projecte fi de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les
competències adquirides.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
L'estudiant deu de ser capaç de realitzar, presentar i defendre publicament un projecte al final dels seus
estudis de Grau que siga el resultat de la integració dels continguts i les competències treballades en les
diferents matèries del Grau en Farmàcia.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Treball Fi de Grau
El contingut del TGF correspondrà a un dels següents tipus:
- Treballs experimentals relacionats amb la titulació, que podran
desenvolupar-se en Departaments, laboratoris, Centres dinvestigació i afins
- Treballs de revisió e investigació bibliogràfica centrats en diferents temes
relacionats amb la titulació
- Treballs coordinats amb les practiques externes de la titulació
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Elaboració d'un projecte final d'estudis

Hores

TOTAL

123,00
123,00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
El TFG ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant.
En els treballs experimentals, el TFG a presentar per cada estudiant constarà com a mínim de: Full de
presentació amb títol, nom de l’estudiant, nom del tutor, data de presentació, resum en anglès (300
paraules com a màxim) Índex, Introducció i Antecedents del tema, Objectius, Metodologia de realització,
Resultats, Discussió, Conclusions i Bibliografia. Resultats i Discussió poden agrupar-se.
En la resta de treballs, constarà com a mínim de: Full de presentació amb títol, nom de l’estudiant, nom
del tutor, data de presentació, resum en anglès (300 paraules com a màxim) Índex, Introducció i
Objectius, Antecedents i desenvolupament del tema, Conclusions i Bibliografia.
Inclosos tots els apartats esmentats (i apèndixs si hi haguera) tindrà una extensió entre 30 i 40 pàgines
numerades, escrit en lletra Times New Roman o similar, de 12 punts, a 1,5 espais d’interlineat, en fulls
de 2.5 cm de marges pels quatre costats. S’entregarà enquadernat (no grapat) pel costat llarg.
Podrà estar escrit en qualssevol de les llengües oficials de la Universitat o en anglès, i en aquest cas
amb un resum en castellà o valencià.
El estudiant contarà amb tutories individuals. A través d'elles el tutor/tutors orientaran en la selecció i
enfocament del tema de treball, maneig de la bibliografia, mètodes de treball més útils per a la
realització del projecte i resoldran els dubtes que plantege l'alumne i faran un seguiment de la seua
activitat.

AVALUACIÓ
El Treball serà avaluat pel tutor, a traves d’un informe (30% qualificació) i per una comissió, de tres
professors, nomenada a aquest efecte per la Comissió de Treball de finalització de Grau per a cada curs
acadèmic, que també emetrà informe (70% restant).
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La qualificació del tutor serà el resultat de considerar l'interès i dedicació, grau d'autonomia i nivell
d'aprenentatge aconseguit.
La qualificació de la comissió serà el resultat de considerar la qualitat científica, la claredat expositiva,
tant escrita com a oral, i la capacitat de debat i defensa de la memòria.
L'alumne haurà de manifestar el seu interès a participar en alguna de les convocatòries oferides en el
curs acadèmic per mitjà d'una sol·licitud en la secretaria del centre. En eixe moment lliurarà la
qualificació del tutor i tres exemplars impresos de la memòria final i una còpia digital correctament
identificada en la Secretaria.
La defensa del Treball serà pública. L'estudiant disposarà d'un màxim de 15 minuts per a resumir el seu
treball i la Comissió debatrà amb ell durant uns 10 minuts sobre el mateix.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- El trabajo de investigación: el proceso de elaboración, la memoria escrita, la exposición oral y los
recursos: guía del estudiante. Coromina E, Casacuberta X, Quintana D.Traducción y adaptación del
catalán al español Cotoner Cerdó L. Barcelona: Eumo-Octaedro, 2002.
- Trabajo fin de grado en ciencias de la salud. Serrano Gallardo P. Madrid: DAE; 2012
- Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado : algunas experiencias y consejos prácticos. González
García JM, León Mejía A, Peñalba Sotorrio M. Madrid, Síntesis, 2014
- El trabajo de fin de grado: guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores.Ferrer V,
Carmona M, Soria V. McGraw-Hill, 2012

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
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