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L'assignatura «Treball Fi de Grau» (TFG) es proposa la integració dels coneixements, habilitats,
destreses, actituds i valors adquirits en totes les matèries de la titulació. Igual que la matèria de
«Pràctiques Integrades en el Departament de Salut», condensa l'aplicació pràctica dels coneixements
teòrics i metodològics corresponents al Grau d'Infermeria amb la finalitat de promoure, protegir,
prevenir, mantenir i restaurar la salut de la persona, de la família i de la comunitat.
El TFG pretén, en definitiva, capacitar als i les estudiants per exercir les funcions pròpies dels
infermers i infermeres en el nivell de Grau, així com els àmbits d'actuació professional dirigits a
proporcionar una atenció integral a la salut, en una seqüenciació de desenvolupament competencial de
complexitat progressiva.
Segons el Reglament del Treball de Fi de Grau de la Universitat de València (RTFG-UV), aprovat en
Consell de Govern de 20/12/2011, i segons el Reglament de Treball Fi de Grau aprovat en la Comissió
Acadèmica del Títol de Grau en Infermeria (RTFG-CAT) el 12 d'abril de 2013, el TFG es concreta en la
realització d'un treball autònom i individual que cada estudiant ha d'executar sota la supervisió d'un tutor
o tutora (RTFG-UV Art. 4.1 i 6.1; RTFG-CAT Art. 2.1). Aquest treball, en el nostre cas, es visibiliza
mitjançant l'elaboració d'un informe original on la capacitat d'argumentació, anàlisi i integració de teoriapràctica ha d'aconseguir un nivell òptim; on quedi reflectida una síntesi valorativa d'un coneixement
amb la qual es mostri el domini de les competències adquirides en relació directa amb els
coneixements analitzats, aportant possibles solucions a les problemàtiques plantejades al llarg dels
estudis i/o de l'experiència pràctica adquirida.
Tenint en compte el context legal i institucional del Sistema Sanitari espanyol establert per la Llei
General de Sanitat, i en particular el de la Comunitat Valenciana, és factible la utilització dels recursos
soci-sanitaris existents en els Departaments de Salut, tant del nivell primari i unitats de suport al mateix,
com del nivell especialitzat en salut pública i en atenció curativa i rehabilitadora.
Ara bé, el RTFG-UV estableix que si pel TFG es plantegés la col·laboració amb altres institucions,
organismes o empreses diferents de la Universitat de València, es precisarà l'existència prèvia d'un
conveni (RTFG-UV Art. 4.4; RTFG-CAT Art. 3.4). La Universitat de València i la Conselleria de Sanitat,
prenent com a referència el Reial decret 1558/1986 (BOE núm. 182, de 31/07/1986), ja expliquen des
de fa anys amb un concert per a la utilització de les institucions sanitàries en la investigació i docència
universitària (concert la revisió del qual es va publicar en el DOGV núm. 2982, de 30/04/1997).
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CONEIXEMENTS PREVIS
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
L'assignatura de TFG pertany al mòdul 3 «Pràctiques tutelades i Treball Fi de Grau».
Segons consta en el «Document de verificació del títol», l'alumnat que opti a aquesta assignatura deurà
haver superat almenys 90 ECTS per poder cursar-la.
No obstant això, per a un millor aprofitament de la integració de coneixements, es recomana haver
cursat totes les assignatures de cursos precedents.

COMPETÈNCIES
1200 - Grau d'Infermeria
- Establir una comunicació veraç, eficaç i respectuosa amb pacients, família, grups socials, altres
professionals i mitjans de comunicació, tant de forma oral com escrita, i fomentar l'educació per a la
salut.
- Conèixer i aplicar tècniques i instruments de comunicació des d'una perspectiva no sexista, tant en
la relació interpersonal com en les dinàmiques de grup.
- Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica, biomèdica i sanitària, per
obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i epidemiològica.
- Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques,
preventives, de promoció de la salut i d'investigació.
- Tenir en l'activitat professional un punt de vista crític, creatiu, constructiu i orientat a la investigació
en salut.
- Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el
maneig de l'estat de salut de les persones.
- Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, i identificar els elements i fases que
intervenen en el procés d'investigació.
- Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de
problemes aplicant, entre d'altres, l'enfocament de gènere.
- Treball fi de grau. Matèria transversal el treball de la qual es realitzarà associat a diferents matèries.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
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Els objectius formatius, dirigits a l'adquisició de coneixements pràctics aplicats a les competències
professionals, són el següents:
-- Analitzar la diferents dimensions de l'objecte i/o la problemàtica seleccionada.
-- Dissenyar un procés d'investigació i/o intervenció professional.
-- Presentar per escrit, de forma ordenada i coherent, el document que arreplegue el procés
d'investigació i/o intervenció professional, amb els coneixements de partida, la metodologia utilitzada, els
resultats, les conclusions, etc.
-- Presentar en públic, de forma clara i amb seguretat, els resultats d'una investigació i/o intervenció.
-- Defensar en públic, amb arguments sòlids i objectius, la metodologia utilitzada, els resultats obtinguts i
les conclusions del treball d'investigació.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Treball Fi de Grau (1)
Segons l'estipulat en el RTFG-UV, el contingut de cada TGF pot ajustar-se a un dels tipus següents
(RTFG-UV Art. 4.3; RTFG-CAT Art. 3.3):
--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.
--Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors, segons s'especifiqui en el pla destudis verificat i
en la normativa particular de cada titulació.
Les grans àrees o línies temàtiques propostes per la Comissió de Treball Fi de Grau (TFG) ---de la
Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT)--- sobre les quals versaran els treballs en el curs actual es
poden consultar en la guia detallada.
Aquesta llista d'àrees temàtiques o part de la mateixa podrà variar en cursos posteriors, en funció de les
peticions que arribin a la CAT per part dels diversos Departaments que participen en la titulació.
Un altre aspecte a ressaltar és que en el plantejament i elaboració dels treballs s'haurà de contemplar la
perspectiva de gènere, tal i com demana el document de verificació del títol de Grau en Infermeria per la
Universitat de València.
D'altra banda, el TFG pot trobar-se relacionat amb les pràctiques en Institucions Sanitàries, en aquest
cas es farà pública la relació de destinacions de llocs de pràctiques o es facilitarà l'elecció d'aquests
llocs en el moment de la matrícula. (RTFG-UV Art. 7.2)
En els punts 3 al 9 de l'Article 6 del RTFG-CAT s'especifica el procediment per a l'assignació del Treball
Fi de Grau i del tutor o tutora.
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2. Treball Fi de Grau (2)
En l'Apèndix 2 figura, a títol informatiu, la llista de professorat, de temes proposats (RTFG-CAT Art.
6.5.c) i de nombre d'estudiants a tutelar, elaborada amb les dades disponibles fins al moment de la
publicació de la guia acadèmica. Amb anterioritat al moment de l'acte de selecció dels treballs es
presentarà a l'alumnat la llista definitiva, amb la previsió que hi haurà canvis mínims.
En el cas de canvi de tutor o tutora del TFG, l'alumnat haurà d'emplenar un document similar al que es
mostra en l'Apèndix 4. El document vàlid es troba disponible la Secretaria de la Facultat, on es farà
lliurament amb registre d'entrada.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Elaboració de treballs individuals
Lectures de material complementari

Hores

TOTAL

25,00
20,00
45,00

% Presencial
100
0
0

METODOLOGIA DOCENT
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Tant per les característiques en què es reconeix la docència per a estudiants i professorat, com per la
naturalesa pròpia de l'assignatura, les activitats formatives es desenvoluparan per mitjà de tutories i
seminaris per a l'orientació metodològica sobre el procés d'elaboració del treball a presentar.
El tutor o la tutora és responsable d'explicar als i les estudiants les característiques del TFG, d'orientarlos en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del
TFG que hagi tutelat a la Comissió de TFG ---o a la CAT d'Infermeria---. (RTFG-UV Art. 6.1; RTFG-CAT
Art. 5.3)
Si el TFG es realitza en col·laboració amb una institució, organisme o empresa diferent a la Universitat
de València, aquesta haurà de nomenar un tutor o una tutora que, en qualitat de tutor extern o tutora
externa, col·laborarà, juntament amb l'acadèmic, en la definició del contingut del TFG i en el seu
desenvolupament (RTFG-UV Art. 6.4; RTFG-CAT Art. 5.5). Així mateix, serà necessari comunicar a la
Comissió del TFG ---o a la CAT d'Infermeria---, amb caràcter previ, si hi ha restriccions que, per raons
de confidencialitat puguin impedir presentar i publicar alguns resultats i/o defensar públicament el treball
realitzat.
Una vegada distribuït l'alumnat entre els corresponents professors que els van a tutelar el treball, es
recomana el seguiment de les següents estratègies en metodologia formativa al llarg de la distribució
temporal:
--Sessió teòrica inicial al grup per orientar sobre el disseny i elaboració del TFG, així com els materials
de diferents fonts que estaran disponibles a l'Aula Virtual.
--Sessions pràctiques en subgrup-professor/a per consensuar les temàtiques del TFG, establir el
calendari d'activitats i desenvolupar els apartats de l'informe.
--Sessions en subgrup-professor/a de revisió del desenvolupament de l'informe i de resolució
d'aspectes metodològics, obtenció de dades, plasmació de contingut, etc.
--Sessions formatives sobre l'ús d'eines i recursos necessaris per realitzar el TFG.
--Sessions en subgrup-professor/a per planificar la presentació, redacció i exposició verbal del TFG.
Com a treball autònom de l'estudiant es contempla: la recerca d'informació, integració, lectura i anàlisi
de documents, així com la preparació i redacció de l'informe del «Treball de finalització de Grau».
En l'Article 8 del RTFG-CAT s'indica l'estructura i característiques del treball.
En l'Apèndix I la Comissió de TFG ofereix una guia amb les recomanacions per a l'elaboració de
l'informe de Treball Fi de Grau.
En els punts 1 a 5 de l'Article 7 del RTFG-CAT es ressenya el procediment de presentació del TFG.
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En l'Apèndix K es mostra un model de document de l'informe del tutor/a previ a la presentació i defensa
del TFG. El lliurament del TFG es realitzarà seguint les indicacions del RTFG-UV Art.8.3 a través de la
seu electrònica de la Universitat de València on s'introduiran les dades identificatives i el format digital
del document en PDF.

AVALUACIÓ
L'avaluació del TFG es realitzarà sobre la base de l'informe d'un treball original en el camp de la
infermeria i la seva presentació i defensa davant un tribunal conformat per professors/as de la titulació.
La Universitat de València inclourà en el calendari de gestió acadèmica de cada curs acadèmic els
diferents períodes en què l'alumnat podrà presentar el TFG. En qualsevol cas el/l'estudiant tindrà dret
només a dues convocatòries, és a dir, a triar dos moments de presentació en cada curs acadèmic.
(RTFG-UV Art. 8.2; RTFG-CAT Art. 7.2)
En l'Article 9 del RFTG-UV s'indica el procediment d'avaluació i qualificació.
Els aspectes a valorar per a la qualificació del treball i la seva presentació (RTFG-UV Art. 9.4) es
troben detallats en a l'Art. 10 del RTFG-Cat.
Atenent al punt 3 de l'Art. 9 del RTFG-CAT, els pesos específics a tenir en compte de cara a la
puntuació final es distribueixen d´acord al següent procediment d´avaluació i qualificació.
Procediment d'avaluació i qualificació:
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1. El document de TFG serà avaluat pel tutor o tutora, i la defensa, per un tribunal. S'han de superar les
dues avaluacions per aprovar l'assignatura. El TFG serà evaluat pel tutor o tutora de l'alumne o alumna
fins una puntuació màxima de 6 i pel tribunal amb una puntuació màxima de 4.
2. Només si la puntuació otorgada pel tutor o tutora és igual o superior a 3, se considerarà que es apte
per a ser presentat en una defensa oral del TFG mitjançant l'exposició davant d'un tribunal. No podran
ser defesos els treballs que no arriben a esta puntuació mínima. La defensa ha d'obtindre una
qualificació d'al menys 2 punts per a ser considerada apta.
3. El tutor o tutora lliurarà la puntuació segons el document d’avaluació preparat a l’efecte i disponible en
l’Aula Virtual de l’assignatura. En dit document ha de fer constar totes aquelles valoracions justificatives
de la qualificació que considere oportunes i, necessàriament, aquelles que resulten d’utilitat per orientar
els membres del tribunal a l’hora d’afrontar l’exposició. Una còpia d’aquest document, degudament
emplenat i signat, ho ha d'entregar a l'Aula Virtual o mitjançant un correu electrònic a tfgenferm@uv.es
(Comissió de TFG), almenys 48 h abans que l’estudiant o estudianta efectue la defensa del TFG davant
de tribunal.
4.Si el tutor/a detecta la presència de plagi superior al 20% en la versió disponible en la Comunitat,
després que Secretaria aplique l’eina URKUND, haurà de justificar aquesta proporció de plagi i reflectirla en la rúbrica.
5. El tutor o tutora també informarà l’estudiant/a tutelat/da de la puntuació de la qualificació atorgada al
TFG abans de la data de defensa
6.Cada tribunal estarà format per tres PDI d'àrees de coneixement vinculades a la titulació: un actuarà
com a president/a, un altre com a secretari/a i l'altre com a vocal. No obstant això, en situacions
excepcionals, el tribunal podrà estar format per dues persones: president i secretari/a.
7.Cada tribunal comptarà amb un PDI suplent per cadascuna de les anteriors figures que, de produir-se
alguna baixa en aquest, ocuparà el lloc que s'haja quedat vacant segons la figura per a la qual ha sigut
triat suplent.
8.Cap dels membres titulars o suplents podrà haver participat en la tutela del treball que vaja a ser
avaluat.
9. El règim de funcionament del tribunal o del comité avaluador serà el que estiga recollit en la memòria
de verificació del títol, en la guia acadèmica de l'assignatura o, en cas contrari, el que establisca la Llei
de Procediment Administratiu.
10.La comissió de TFG s'encarregarà de nomenar tants tribunals i comités avaluadors com siguen
oportuns per a poder avaluar els treballs presentats.
11.La comissió de TFG establirà i anunciarà amb antelació la data, el lloc i la resta d'aspectes
rellevants per a la defensa de cada TFG.
12.Si la validació del TFG esmentada en l'Article 8, punt 5, és favorable, els gestors del Centre,
mitjançant l'eina informàtica de la «Seu Electrònica» de la Universitat, assignaran un grup corresponent
al període d'avaluació perquè l'estudiant aparega en l'acta. Així i tot, gravaran en l'aplicació informàtica
la data, hora, lloc de presentació i òrgan avaluador (PDI membres del tribunal o del comité avaluador)
assignats.
13.La comissió de TFG vetlarà perquè en el termini no superior a una setmana des de la data límit
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establida per a la presentació dels treballs, aquests estiguen disponibles en la Comunitat de l'aula
Virtual preparada a aquest efecte.
14.La comissió de TFG proporcionarà, a través de l'aula Virtual de l'assignatura el/els documente/s on
registrar les puntuacions que faciliten els càlculs per a la qualificació del TFG per part dels membres de
tribunal.
Després d'haver qualificat i signat les fulles d'avaluació, les remetrà en sobre tancat a la Secretaria de
la Facultat, indicant en el revés el següent:
TREBALL FI DE GRAU -- PUNTUACIÓ DEL TUTOR/A
CURS
Nom i cognoms de l'alumne/a
Data de lliurament:
El resultat final d'avaluació dels membres del tribunal del TFG, emplenat amb els criteris i les
ponderacions, signades les fulles d'avaluació, el president/a les remetrà en sobre tancat a la Secretaria
de la Facultat, indicant en el revés el següent:
TREBALL FI DE GRAU -- PUNTUACIÓ DEL TRIBUNAL FTG
CURS
Nom i cognoms de l'alumne/a
Data de lliurament:

Les qualificacions emeses s'atindran a la Normativa de qualificacions de la Universitat de València,
aprovada en Consell de Govern de 27 de gener de 2004 (ACGUV 12/2004) i modificada en Consell de
Govern de 24 de juny de 2008 (ACGUV 102/2008).
Quan el TFG sigui avaluat positivament s'incorporarà al repositori institucional una còpia en format
electrònic, amb la salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual. (RTFG-UV Art. 8.5; RTFG-CAT Art
11.4).

REFERÈNCIES
Bàsiques
- El profesor/a encargado/a de dirigir el trabajo del estudiante proporcionará las referencias
bibliográficas que considere de interés para el éxito en la elaboración y defensa del informe.
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- Ferrer V, Carmona M y Soria V (Eds). (2012). El Trabajo Fin de Grado. Guía para estudiantes,
docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw-Hill.
Garcia Sanz MP, Martínez Clares P. (2012). Guía práctica para la realización de trabajos fin de
grado y trabajos de máster.
Murcia: Universidad de Murcia.
Serrano Gallardo, P.
(2012). Trabajo Fin de Grado en Ciencias de la salud.
Madrid: DAE (Difusión Avanzada en Enfermería).
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