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RESUM
El Treball Fi de Grau (TFG), preferiblement associat a les Pràctiques Externes, permetrà que l'estudiant
obtinga el títol de Graduat en Finances i Comptabilitat.
Per mitjà del TFG, l'estudiant haurà de relacionar els coneixements i competències adquirides amb el
grau per a analitzar la realitat empresarial i elaborar diagnòstics i, si és el cas, propostes sobre eixa
mateixa realitat. En definitiva, l'estudiant ha de demostrar que ha adquirit les capacitats i habilitats
necessàries i suficients per a afrontar el repte de ser un professional expert en l'àrea de les Finances i la
Comptabilitat.
Amb l'ajuda de tutor/a de Pràctiques i del TFG, l'estudiant ha d'aprofitar l'accés pràctic a estos
coneixements i habilitats a través de l'organització en què realitze les seues pràctiques per a dotar de
contingut empíric el seu TFG.
Atenent a les línies temàtiques presentades pels departaments responsables de tutorizar els TFG i al
perfil del lloc de pràctiques externes, els continguts del mateix poden correspondre's, de manera genèric
amb:
Anàlisi del sector/activitat/destí en el que s'ha realitzat la pràctica.
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Anàlisi de l'organizació/departament en el que s'ha realitzat la pràctica.
Propostes-programes-estratègies per al sector/activitat/destí en el que es realitza la pràctica.
Propostes-programes-estratègies per a l'organització/departament en el que s'ha realitzat la pràctica.
Propostes relacionades amb les competències específiques del perfil professional del graduat/da en
Finances i Comptabilitat.

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
Per a poder matricular-se del TFG l'estudiant deu cumplir uns requisits que es poden consultar en
http://go.uv.es/S6YzlaI
Els crèdits que l'alumne/a deu haber superat per a poder realitzar el dipòsit del TFG també és pot
consultar en http://go.uv.es/S6YzlaI

COMPETÈNCIES
1315 - Grau de Finances i Comptabilitat
- CM7FYC 1 Conèixer i respectar distints contextos culturals de negoci i saber sortir-se'n.
- CM7FYC 2 Utilitzar l'anglès o una altra llengua estrangera en el desenvolupament de l'activitat
laboral.
- CM7FYC 3 Adaptar-se als principis que regeixen l'activitat laboral.
- CM7FYC 4 Reflexionar sobre la presa de decisions.
- CM7FYC 5 Relacionar-se amb els altres treballadors de l'empresa.
- Els estudiants adquiriran competències específiques addicionals en funció del lloc de treball designat
en la pràctica.
- Localitzar la informació necessària per a la resolució de projectes.
- Organitzar, ordenar la informació i desenvolupar un informe coherent.
- CM7FYC 9 Traure conclusions i realitzar aportacions pròpies a partir de l'anàlisi desenvolupada.
- Els estudiants adquiriran competències específiques addicionals en funció l'àmbit d'anàlisi del treball i
els seus objectius.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
1.- Saber respectar l'estructura jeràrquica en l'empresa/organització/institució.
2.- Tindre iniciativa i saber comunicar de manera clara las idees.
3.- Aplicar els coneixements adquirits en els diferents mòduls del grau.
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4.- Aprendre a planificar l'elaboració d'un projecte.
5.- Aprendre a localitzar, manejar i analitzar la informació.
6.- Raonar i obtindre conclusions vàlides de la informació obtinguda i de l'anàlisi elaborat.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. COMPOSICIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU
El TFG estarà compost de dos parts fonamentals:
* La primera part del TFG consistirà en un estudi els continguts del qual poden correspondre's amb dues
opcions:
1)
- anàlisi del sector/activitat/destí en què s'ha realitzat la pràctica.
- anàlisi de l'organització/departament en què s'ha realitzat la pràctica.
- propostes-programes-estratègies per al sector/activitat/destí en què s'ha realitzat la pràctica.
- propostes-programes-estratègies per a l'organització/departament en què s'ha realitzat la pràctica.
Es considerarà la correcta descripció de l'empresa o sector i de la problemàtica específica seleccionada.
Així mateix, hauran de recórrer a literatura acadèmica relacionada amb el camp d'activitat, tipus
d'empresa o sector.
2)
- Realització d'un estudi empíric/investigació on s'utilitzen tant les eines com els coneixements
adquirits durant el grau.
* En la segona part s'haurà de posar en relació els coneixements adquirits en el Grau en Finances i
Comptabilitat amb la realitat de la pràctica professional, integrant els coneixements teòrics obtinguts
amb les competències adquirides i les habilitats desenrotllades. Així mateix, s'hauran d'oferir/aportar
resultats, conclusions i suggeriments de millora de la formació rebuda i el traball realitzat.
A més, l'estudiante aportarà un breu currículum vitae on apareixerà la nota mitjana fins a eixe moment
en el grau.

2. EXTENSIÓ I FORMAT DEL TFG
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L'extensió i format del TFG seran fixats per cada professor/a-tutor. Tanmateix, es recomana la utilització
del model següent:
0.- Portada: La comissió de TFG ha preparat una portada, a la qual es pot accedir amb el link
http://go.uv.es/S6YzlaI
1.- Primera pàgina.
Haurà d'incloure el títol del TFG amb la descripció del cas d'estudi, a mes del nom de l'estudiant, grup,
titulació, correu electrònic, nom de l'empresa/organització o institució en què va realitzar els pràctiques
externes si procedeix i nom del/la tutor/a acadèmic/a.
2.- Segona pàgina.
Resum i paraules clau. El resum de la segona part (de 150 a 200 paraules) haurà de fer constar de
forma precisa l'objectiu, contingut i resultats del TFG. S'aportaran entre 4 i 6 paraules clau sobre el tema
principal tractat en el TFG.
3.- A partir de la pàgina tercera es donarà inici al treball pròpiament dit, començant per l'índex. A
continuació, es realitza una introducció on s'exposa la justificació del tema, una breu presentació de la
situació actual, objectius del TFG, i el plantejament de la qüestió a investigar. L'últim paràgraf presentarà
l'estructura del treball. El cos central del treball contindrà una revisió de la literatura, una explicació dels
materials utilitzats (dades, fonts...), la metodologia a seguir, resultats, acabant amb unes conclusions
resumen del TFG. A continuació, vindrà la bibliografia esmentada en el text per orde alfabètic i seguint
normes ampliament acceptadas, com per exemple les de l'American Psychological Association (APA)

3. VALORACIÓ PERSONAL DEL GRAU
El/la estudiant haurà de fer una valoració del Grau: el que li ha suposat a nivell formatiu, els aspectes
millorables i els aspectes positius. Aquesta valoració deurà fer-se amb ànim constructiu i no s'admetrà
un llenguatge inadequat ni pejoratiu. L'extensió màxima serà de 400 paraules.

4. CURRICULUM VITAE
Breu CV en el qual s'especifique la qualificació mitjana dels crèdits superats, el nivell d'idiomes
acreditats, les estades acadèmiques a l'estranger i l'experiència professional.

5. ÚS ÈTIC DE LA INFORMACIÓ
Si bé s'entén que tot estudiant és coneixedor d'esta qüestió, es recorda que l'ús d'informació seguix uns
cànons perfectament regulats que protegixen en tot moment la propietat intel·lectual dels autors. El plagi
és un delicte i com a tal serà considerat en el TFG. La detecció de plagi implicarà automàticament
l'anul·lació del TFG, sense detriment de qualsevol altra acció legal que poguera emprendre's. L'origen
de la informació, no sols les paraules textuals, sinó també la utilització d'idees, taules, gràfics, imatges,
il·lustracions i, en general, dades alienes, ha d'estar perfectament acreditat en el text, en el moment que
esta apareix, i posteriorment en la llista de bibliografia.

6. COL·LABORACIÓ I CONFIDENCIALITAT
Tal com recull el reglament del Treball de Fi de Grau la Universitat de València (article 4, punts 4 i 5,
*ACGUV 299/2011), el *TFG pot realitzar-se en col·laboració amb altres institucions, organismes o
empreses diferents de la Universitat de València, amb la qual existisca un conveni. En aquest cas cal
especificar, amb caràcter previ, si hi haguera restriccions que, per raons de confidencialitat, pogueren
impedir la publicació d'alguns resultats del treball realitzat.
35973 Treball fi de grau
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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

% Presencial
100
0
0
0

125,00
23,00
2,00
150,00

METODOLOGIA DOCENT
La metodologia docent es troba detallada en el document de "Procediment per a depòsit i avaluació del
Treball Fi de Grau" elaborat per la Facultat d'Economia per a tots els graus que s'impartixen en el
centre. Per tant, remetem al dit document per a ampliar la informació que ací s'oferix. Podeu trovar més
informació en www.uv.es/uvweb/economia/es/estudios-grado/grados/trabajo-fin-grado1285886487405.htlm

ACTIVITATS FORMATIVES

HORES

%PRESENCIALITAT

Assistència a reunions de
supervisió amb el tutor acadèmic.
En aquestes reunions,
el profesor/a-tutor/a guiarà
l'estudiant en la realització del
TFG, proporcionarà bibliografia
específica que facilite la labor de
documentació del/la estudiant, i
discutirà amb
el/la estudiant els resultats i
conclusions obtingudes.

25

100

Realització del treball fi de
grau

125

0

Total
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AVALUACIÓ
El procediment de depòsit i avaluació del Treball Fi de Grau es troba detallat en el document de
“Procediment per a depòsit i avaluació del Treball Fi de Grau” elaborat per la Facultat d'Economia per a
tots els graus que s'impartixen en el centre. Per tant, remetem al dit document per a ampliar la
informació que ací s'oferix.
Dipòsit/Presentació del TFG
Per a consultar les dates de dipòsit del TFG vore: http://go.uv.es/S6YzlaI
El dipòsit es realitzarà en la Secretaria de la Facultat d'Economia a través de la Sede Electrònica de la
UV (entreu.uv.es). Es realitza una vegada finalitzat el treball fi de Grau (TFG), quan el estudiant disposa
de la memòria final i realitza el depòsit d'aquest. Aquest procediment l'han de fer TOTS els estudiants
que presenten el seu TFG.
El tràmit s'inicia des de La Sede Electrònica de la Universitat (entreu.uv.es), a instància de l'estudiant, i
té les següents característiques:
1. Estarà obert durant tot el curs per a totes les titulacions però s'ha de respectar les dates establertes
en aquesta guia. NO S'ACCEPTARÀ CAP DIPÒSIT FORA DE LES DATES ESTABLERTES EN
AQUESTA GUIA.
2. Es requisit previ que l'estudiant estiga matriculat de l'assignatura corresponent al TFG.
3. L'estudiant adjuntarà a la seua sol·licitud un document amb la memòria completa del TFG. El tamany
màxim de l'arxiu es llimitat (fins 100 MB). Aquest document es obligatori, ja que es un requisit per a la
seua avaluació, i la sol·licitud no serà efectiva sense aquest document.
4. Tan sols es pot putjar un arxiu i aquest ha d'estar en PDF.
5. L'estudiant haurà de fer arrivar un copia de la memòria del TFG en paper al tutor.
Per a poder presentar el Treball Fi de Grau per a la seua avaluació, l'estudiant haurà de comptar amb la
conformitat del seu tutor/a. En cas de desacord, l'estudiant podrà dirigir-se de forma raonada a la
Comissió del TFG, la qual, amb un informe previ escrit del tutor/a a què estiga adscrit el/l'estudiant,
resoldrà definitivament el possible conflicte.
El/l'estudiant té dret a dos convocatòries per curs. En cas de segones o successives matrícules, prèvia
conformitat del tutor/a podrà optar per avançar el depòsit i la seua avaluació
El calendari de gestió acadèmica de la Facultat d'Economia establirà per a cada curs acadèmic dos
períodes de presentació del Treball Fi de Grau amb suficient antelació.

Per als/les estudiants que opten a Tribunal i Defensa Pública del TFG, hauran de presentar, a més de la
còpia en format electrònic en aula virtual, tres còpies en format paper per a cada un dels membres del
tribunal, havent de realitzar el depòsit d'estes en la Secretaria de la Facultat.

35973 Treball fi de grau

6

Guia Docent
35973 Treball fi de grau

Avaluació del TFG
Els requisits, en quant als crèdits que deuen haver-se superat per a que el TFG puga ser avaluat, es pot
consultar en: http://go.uv.es/S6YzlaI
Efectuat el depòsit del TFG, el/la tutor/a procedirà a l'avaluació del mateix en el termini màxim de 15
dies. Esta avaluació (sense defensa pública) es concreta en l'elaboració d'un informe o fitxa d'avaluació
(a més de la nota numèrica) que cada professor/tutor traslladarà a l'Acta. La màxima qualificació que pot
atorgar el tutor/a al TFG serà excel·lent.
Per a poder optar a Matrícula d'Honor l'estudiant ha de sol·licitar a la Comissió de TFG, amb l'informe
favorable del tutor, la defensa pública davant d'un Tribunal d'Avaluació.
En l'avaluació del TFG es tindrà en compte:
BLOC 1. PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ. Pes 20%. Cronograma, Contingut, Planificació: i) S'ha complit
amb els terminis mínims de lliurament estipulats en la guia docent, ii) S'ha seguit la planificació del
cronograma pactat amb el tutor del TFG, iii) Els continguts entregats per a cadascun dels terminis
s'atenen a l'estipulat i pactat amb el tutor o l'estipulat en la guia docent del TFG.
BLOC 2. ASPECTES FORMALS. Pes 20%. Estructura, Formats, Interés: i) S'han utilitzat correctament
els aspectes de format en la redacció i composició del treball (portada, tipus i grandàries de lletra; índex,
marges, numeració de pàgines i apartats, extensió del treball; títols i fonts de taules, gràfics i
figures;annexos). ii) Les referències bibliogràfiques ressenyades s'han expressat i citat correctament. iii)
L'aspecte general i presentació del treball dona una imatge de projecte elaborat, iv) El projecte té una
estructura de treball formal (Introducció i justificació,objectiu, revisió de la literatura, hipòtesi,
metodologia, conclusions, bibliografia).
BLOC 3. COMPETÈNCIES ADQUIRIDES. Pes 30%: i) El/la estudiant demostra la seua capacitat
d'identificació, cerca, anàlisi, ús I interpretació de les fonts d'informació necessàries per a la realització
del TFG, ii) El/la estudiant demostra tindre iniciativa, ser emprenedor/a, creatiu/a en el diseny, en la
confecció i realització del projecte. (Proposta del tema, desenvolupament, ús de TIC,etc), iii) El treball té
una redacció clara i lògica amb un vocabulari adequat que mostra la capacitat de comunicació del
redactor/a, iv) En el TFG s'entreveu l'aplicació dels coneixements adquirits en les assignatures cursades
en el grau i es mostra un coneixement interdisciplinari.
BLOC 4. INDICIS. Pes 30%. Qualitat, Estil, Metodologia: i) El contingut reflecteix el grau de profunditat,
rigorositat i capacitat crítica amb el qual ha sigut tractat el tema objecte d'estudi, ii) La metodologia
implementada és conforme als objectius plantejats, iii) El treball comunica i té un discurs clar i efectiu.
Sol·licitud de Tribunal d'Avaluació. Només es podrà sol·licitar Tribunal quan l'estudiant haja obtingut
del tutor/a la qualificació superior a 9 i el/la tutor/a considere que el TFG pot aspirar a rebre una MH. En
el dit cas, el/la tutor/a haurà de fer constar un informe favorable junt amb la sol·licitud realitzada per
l'estudiant a la Comissió del TFG per a la defensa pública del mateix ant un Tribunal d'Avaluació d'un
Tribunal d'Avaluació. La defensa pública sols pot millorar la nota inicial del tutor. Sols hi ha un cas on pot
perjudicar-la, i és en el cas en que l'estudiant que haja sol·licitat Tribunal d'Avaluació no es presente el
dia fixat per a la defensa pública, excepte justificació, siguent penalitzat reduint la seua qualificació a
Notable (7).
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Per a això, els/les estudiantes que opten a Tribunal i Defensa Pública del TFG, hauran de presentar, a
més de la còpia en format electrònic en la Seu Electrònica de la UV (entreu.uv.es), tres còpies en format
paper per a cadascun dels membres del tribunal, havent de realitzar el depòsit d'aquestes en la
Secretaria de la Facultat. Així mateix, adjuntaran, al costat de les tres còpies, l'informe favorable del
professor/a tutor/a del Tfg. La Comissió del TFG sol·licitarà als departaments que, per sorteig o criteri
que considere adequat, es trien allò/as professors/as tutors/as, titulars i suplents, que constituirán els
membres dels tribunals del TFG. El tribunal determinarà i anunciarà amb antelació la data, el lloc i altres
aspectes que estime rellevants. El/la estudiant haurà d'efectuar una presentació pública del TFG
(mitjançant presentació amb diapositives, pòster, etc.) en els termes que decidisca el Tribunal
d'Avaluació del TFG. CadaTribunal és sobirà en la determinació dels criteris sobre la base dels quals
decidir l'atorgar o no la qualificació de Matrícula d'Honor. No obstant això, la Comissió de TFG
recomana que la duración de l'exposició oral, de cadascun dels alumnes, siga d'uns 10 minuts i es
tinguen en consideració els següents criteris:
Aspectes formals:- S'han utilitzat correctament els aspectes de format en la redacció i composició del
treball.- Les referències bibliogràfiques ressenyades s'han expressat i citat correctament.- El projecte té
una estructura adequada de treball acadèmic.
Contingut del projecte:- El contingut del projecte reflecteix un complet enteniment del tema.- El contingut
del treball reflecteix un alt grau de profunditat, rigorositat i capacitat crítica.- La metodologia
implementada és conforme als objectius plantejats.- Les Figures i Taules estan ben presentades, són
clares, i afigen enteniment al tema.
Exposició:- Selecciona correctament els continguts per a l'exposició i demostra un complet entendiment
del tema.- L'exposició està ben estructurada i resulta clara i intel·ligible.- Utilitza com a suport per a
l'exposició una presentació clara que resulta atractiva per a l'audiència.- Utilitza Figures i Taules de
forma adequada, per a afegir enteniment al tema.- Explica cadascuna de les diapositives i no es limita a
llegir el text.
Defensa:- Contesta amb precisió a les preguntes plantejades pels membres del Tribunal,- Demostra
coneixement del tema i capacitat crítica i d'argumentació.
Important: Quan el treball siga avaluat positivament, s'incorporarà en el repositori institucional una còpia
en format electrònic. Per aquesta raó, el/la estudiant que no vullga que la valoració personal del grau i el
seu CV aparega en el repositori institucional, no deurà inclouré aquestes dues parts quan realitze el
depòsit a través de la Seu Electrònica de la UV (entreu.uv.es). Amb independència que les incloga o no,
el/la estudiant haurà d'entregar estes dues parts al seu professor/a tutor/a i també les inclourà en les
tres còpies, en formato paper, per a cadascun dels membres del tribunal, si fora el cas.
La Comissió de TFG decidirà les dates de constitució de tribunals, la relació i ordre de treballs a
exposar, el lloc i altres aspectes que estime rellevants. No obstant això, el tribunal podrà denegar l'opció
de defensa oral si considera que el treball no aconseguix uns mínims de qualitat. Esta informació es farà
pública a través del tutor.
35973 Treball fi de grau
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TRIBUNALS
Al següent dia hàbil de finalitzar el termini de sol.licitud de Tribunal, la Comisió assignarà els TFG a
cada Tribunal i li ho comunicarà.
Els Tribunals decidiràn el dia/hora/lloc per a la defensa pública i li ho comunicaràn al alumne i a la
Comisió de TFG (Paz.coscolla@uv.es)

El Tribunal d'Avaluació del TFG estarà format per tres professors/as-tutors/os del TFG de la titulació.
El/L'estudiant haurà d'efectuar una presentació pública del TFG (per mitjà de presentació amb
diapositives, poster, etc.) en els termes que decidisca el Tribunal d'Avaluació del TFG.
Després de l'avaluació el Tribunal comunicarà la qualificació obtinguda pel/l'estudiant a la Comissió del
TFG i professor tutor.
A continuació s'oferix una resum de la qualificació del TFG.

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Valoració per part del tutor/a
del contingut del projecte, fent
especial insistència en l'interés
dels objectius, l'adequació de
la metodologia, l'oportunitat
dels resultats i les conclusions
derivades dels mateixos, així
com el grau d'implicació de
l'estudiant i interés mostrat
davant del tutor en el procés
d'elaboració del projecte."

NOTA MÍNIMA

0.0

Presentació pública, a petició
del propi interessat, amb
l'informe favorable del tutor del NOTA TUTOR
projecte per a la defensa del
mateix."

35973 Treball fi de grau

NOTA MÀXIMA

10.0

MH

9

Guia Docent
35973 Treball fi de grau

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Aprile O.F. (2002). El Trabajo Final de Grado. Un Compendio en primera aproximación. Buenos
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Consultado el 24 julio 2013 en
h t t p : / / w w w . l a n - h a r r e m a n a k . e h u . e s / p 2 3 1 content/eu/contenidos/informacion/lh_tfg/eu_lh/adjuntos/Aproximacion_al_TFG.pdf
Biblioteca UC3M (2013). Trabajo de Fin de Grado. Consultado 25 julio 2013 desde
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/TFG
Ferrer, V., Carmona, M., & Soria, V. (2012). El Trabajo de Fin de Grado. Guía para estudiantes,
docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGrawHill-Interamericana de España.
Molina J.J., & Garcia-Lavernia, J. (2011). Cómo hacer un trabajo final de carrera para el Grado de
Turismo. ASTRO UNO, S.L.
Rodríguez, M.L. & Llanes, J. (coords.) (2013). Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un Trabajo de Fin
de Máster. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Consultado el 24 julio
2013 en
Versión en castellano: http://www.aqu.cat/doc/doc_18533565_1.pdf
Versión en catalán: http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf
Suñé M.P. (2012). Trabajo Fin de Grado Guía para profesores y estudiantes. CESAG. Consultado el
24 julio 2013 en http://www.cesag.org/images/stories/pdf/tfg/tfg_guia_prof_est.pdf
- https://www.uv.es/econdocs/Trabajo_fin_grado/2018/Guia_TFG_18_19

Complementàries
- Cómo citar y cómo presentar la Bibliografía
Biblioteca UC3M (2013). Cómo citar bibliografía. Consultado 25 julio 2013 desde
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia
Biblioteca UdG (2013). Com citar documents. Consultado 25 julio 2013 desde
http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/tabid/11962/language/ca-ES/Default.aspx
Muy recomendable ya que incluye 3 estilos distintos de citación.
Biblioteca Virtual (sin fecha). ¿Cómo citar información electrónica? Consultado 25 julio 2013 desde
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=15

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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