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1. Introducció 
 

L'objectiu d'aquesta normativa, d'aplicació en la Facultat de Nàutica de Barcelona, d'ara endavant 

FNB, és regular els procediments d'adjudicació, desenvolupament, presentació, direcció i 

qualificació dels Treballs Fi de Grau, d'ara endavant TFG, així com definir la composició i funcions 

de la Comissió de Treballs Fi de Grau, d'ara endavant CTFG, responsable de la seva aplicació, 

compliment i interpretació.  

El TFG és una assignatura obligatòria de les titulacions de Grau en Enginyeria Nàutica i Transport 

Marítim, Grau en Enginyeria Marina i Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval. 

 

La dedicació de l'estudiant o estudianta a l'elaboració del TFG ha de ser conforme amb la qual 

marquen els plans d'estudis de la corresponent titulació (equivalència d'1 ECTS = 25 hores):  

• Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim (GENTM): 12 ECTS 

• Grau en Enginyeria Marina (GEM): 12 ECTS 

• Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN): 24 ECTS 

El TFG és un treball principalment individual, encara que excepcionalment pugui admetre's la seva 

realització per part de dos estudiants i estudiantes, teòric i/o pràctic,i és requisit indispensable 

per a l'obtenció del títol corresponent. Aquest treball té com a fi demostrar i posar en pràctica els 

coneixements adquirits durant la carrera i la capacitat de l'estudiant o estudianta de posar-los en 

pràctica. El TFG consisteix en un bloc curricular independent de la resta d'assignatures de la 

titulació. 

2. Preinscripció 
 

Els estudiants i estudiantes que desitgin realitzar el TFG, hauran de presentar les sol·licituds de 

preinscripció corresponents al Servei de Gestió Acadèmica de l’FNB (SGA) que ho farà efectiu. El 

tràmit es realitzarà mitjançant la presentació de l'imprès a aquest efecte, signat per l’estudiant o 

l’estudianta  i amb el vistiplau del tutor o tutora, segons model reflectit en l'Annex 1. Per poder 

sol·licitar l'assignació del TFG, l'estudiant o estudianta haurà de complir amb les condicions de 

preinscripció del mateix: 

1) Tenir aprovat el bloc curricular BC1 (Fase inicial)  

2) Tenir al bloc  curricular BC2 ( Fase no inicial) , un màxim de 48 crèdits ECTS pendents per 

finalitzar la titulació en el cas del GEM i GENTM i un màxim de 36 crèdits ECTS en el cas del GESTN 

(exclosos d’aquest màxim, les assignatures compensables i els crèdits propis del TFG a cadascuna 

de les titulacions de Grau) 
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En casos excepcionals i degudament justificats, la CTFG podrà autoritzar la preinscripció d'un 

estudiant o estudianta en el TFG si no es compleix el requisit indicat en el punt 2. 

La preinscripció en el TFG és un requisit obligatori, que formalitza l'assignació de l’estudiant o 

estudianta d'una temàtica de TFG, i deurà realitzar-se prèviament a la matriculació. La CTFG 

comunicarà al SGA la relació de TFG preinscrits que hagin estat acceptats o denegats.  

L’FNB publicarà els períodes habilitats per a la preinscripció dels TFG. 

3. Matriculació 
 

És requisit indispensable per a la defensa del TFG, la matriculació prèvia del mateix, que dóna dret 

a una convocatòria ordinària per a la presentació i defensa del TFG. 

Per formalitzar la matrícula del TFG és imprescindible tenir aprovat el Bloc Curricular BC2, a 

excepció dels estudiants i estudiantes que realitzin el TFG dins d’un programa de mobilitat 

internacional.  

L’estudiant o estudianta pot formalitzar la matrícula dintre dels terminis oficials que estableix el 

centre per a la matrícula ordinària, i que es publiquen cada any. 

Excepcionalment, la CTFG pot autoritzar, si hi hagués raons justificades, la matrícula d’un treball 

fora dels terminis establerts al calendari acadèmic. 

La matrícula del TFG té una validesa de dos quadrimestres consecutius. Si la defensa no es 

produeix en el quadrimestre en el qual s’ha matriculat, s’ha de formalitzar   una extensió de la 

matrícula el quadrimestre següent en la qual només s’hauran d’abonar  les taxes de serveis 

administratius (gestió de l’expedient acadèmic, suport a l’aprenentatge i assegurança escolar, si 

s’escau). Aquesta extensió només es podrà realitzar un únic cop per matrícula. 

4. Temes objecte del projecte 
 
Es consideren les diferents modalitats per a l'elecció del tema objecte del TFG:  

a) Treballs proposats pel professorat de la Facultat 

b) Treballs proposats per l’estudiantat 

c) Treballs realitzats en programes de mobilitat universitària 

d) Treballs realitzats en el marc de relacions universitat–empresa 

a) Treballs proposats pel professorat de la Facultat 
 
Els departaments i seccions de l’FNB, a sol·licitud de la CTFG, elaboraran a l'inici de cada 
quadrimestre una llista de propostes de TFG, que contribueixin a desenvolupar línies de 
treball pròpies associades amb les titulacions o amb línies estratègiques que la Facultat els 
plantegi. Cadascuna d'aquestes propostes inclourà almenys el títol, una breu descripció, les 
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especificacions i/o objectius bàsics del treball i el respectiu tutor o tutora assignat. Aquestes 
propostes podran cobrir qualsevol temàtica pròpia de l'activitat professional de la titulació 
corresponent, i hauran de ser acceptades per la CTFG, prèviament a la seva publicació. El 
nombre de propostes de TFG haurà de ser suficient per cobrir la demanda esperada per part 
de l'estudiantat. 
 
En elaborar la llista de propostes de TFG, els departaments i seccions corresponents, 

procuraran un repartiment raonable i equilibrat dels encàrrecs de tutorització entre el 

professorat. 

La llista dels TFG proposats és fa pública al web de l’FNB abans de l’inici de cada 

quadrimestre. 

b) Treballs proposats per l’estudiantat 
 

En casos degudament justificats, la CTFG podrà, a sol·licitud d'un estudiant o estudianta, 

acceptar una temàtica no inclosa en les llistes elaborades pels departaments. Aquesta 

proposta haurà a més d’estar prèviament acceptada per un professor o professora tutor. En 

aquest cas, la sol·licitud de la proposta es farà mitjançant escrit argumentat per part de 

l'estudiant o estudianta la CTFG, i amb el vistiplau del professor o professora tutor. Aquesta 

sol·licitud seguirà el model de l'Annex 2, i inclourà el títol proposat, un resum, la metodologia 

proposada, una estimació de calendari de realització i una llista de les matèries de 

coneixement implicades en el treball. 

c) Treballs realitzats en programes de mobilitat universitària 
 

El TFG podrà desenvolupar-se a una altra universitat, dins d'un programa de mobilitat 

nacional /internacional amb universitats amb les quals hi hagi un conveni establert que 

contempli el TFG. Aquests treballs es regiran per les normatives pròpies de la universitat de 

destinació. L’FNB reconeixerà la qualificació obtinguda a la universitat de destinació, previ 

informe favorable d'un professor o professora de l’FNB, que farà les funcions de tutor o 

tutora. 

 

En el cas que aquest informe sigui negatiu, o que no existeixi conveni amb aquesta 

universitat, haurà de seguir-se el procediment ordinari per a l'acceptació, realització i defensa 

del TFG, descrit en els paràgrafs anteriors. 

d) Treballs realitzats en el marc de relacions universitat–empresa (CRUE) 
 

El TFG podrà desenvolupar-se en col·laboració amb empreses i institucions. En el cas que 

existeixi un conveni signat amb l'empresa o institució a tal fi, aquesta podrà proposar la 

temàtica del TFG, d'acord amb un professor o professora de l’FNB, que exercirà com a tutor o 

tutora del mateix. En un altre cas, la temàtica del TFG haurà de ser prèviament aprovada per 

la CTFG, d'acord amb el procediment ordinari per a l'acceptació del tema del TFG, descrit en 
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paràgrafs anteriors. La direcció de l’FNB i els departaments que imparteixen docència en 

l’FNB, promouran el desenvolupament de TFG en col·laboració amb empreses o institucions. 

 

L'adjudicació de cadascuna de les temàtiques publicades de TFG es farà a criteri del tutor o tutora 

assignat, entre l’estudiantat que s'hagin dirigit a ell, mostrant el seu interès sobre aquest tema. 

L'adjudicació només serà efectiva una vegada acceptada la preinscripció del TFG, la sol·licitud del 

qual requereix el vistiplau del tutor o tutora. 

La temàtica triada i preinscrita, tindrà un vigència de dos cursos acadèmics consecutius, 

començant a comptar en el curs de la data d'entrada de la preinscripció. Sota instància de 

l'estudiant o estudianta, la CTFG podrà estendre la vigència de la temàtica, en casos degudament 

justificats. 

L'estudiant o estudianta podrà sol·licitar la renúncia a la temàtica de TFG que li hagi estat 

assignada, mitjançant escrit justificat a la CTFG, que estudiarà les raons i es pronunciarà en 

l'acceptació o no de tal renúncia. En cas d'acceptació de la renúncia per part de la CTFG, es 

comunicarà al tutor o tutora assignat  aquest fet. 

En cap cas un estudiant o estudianta podrà preinscriure’s en un TFG mentre tingui adjudicat 

formalment un altre. 

En el cas que el tutor o tutora d'un TFG consideri que l'estudiant o estudianta no progressa 

adequadament en la seva realització, podrà sol·licitar al CTFG, mitjançant escrit raonat, que 

adopti la decisió de deixar lliure aquest TFG per a la seva nova adjudicació. El CTFG dictarà la 

corresponent resolució prèvia audiència a l'estudiant o estudianta. 

5. Ambientalització del TFG 
 

L’FNB ha aprovat una sèrie de pautes necessàries pels TFG, dins del marc d’actuació de medi 

ambient de la UPC. L’objectiu és, per tant, fer reflexionar l’estudiant o estudianta sobre l’impacte 

ambiental que pot produir el seu TFG  i donar les pautes necessàries per ser respectuós amb el 

medi ambient. Així doncs, no es tracta de realitzar un treball sobre el medi ambient, sinó de guiar 

l’estudiant o estudianta perquè estudiï i reflexioni sobre les repercussions del que està fent en el 

medi ambient. Veure Guia d’ambientalització a l’Annexe 6 d’aquesta Normativa. 

6. Estructura i format 
 

El format del document del TFG ha de seguir la plantilla que es pot trobar en la web de l’FNB  

L’estructura, la presentació, la redacció, les citacions i la bibliografia s’han d’adaptar al màxim a la 

Guia de recursos (Annexa 3) per a la presentació i la redacció dels TFG que hi ha al web de l’FNB.  
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7. Tutorització dels TFG 
 

Tots els TFG han d’estar tutoritzats. El tutor o tutora del  TFG ha de ser un professor o professora 

de l’FNB i ha de tenir un currículum docent, investigador o professional relacionat amb el tema 

que es tracta al TFG. 

 

La tutorització d'un TFG implica el seguiment, assessorament i supervisió del desenvolupament 

del mateix fins al moment de la seva aprovació o finalització per qualsevol dels motius 

contemplats en la present normativa. Malgrat la importància de la labor de tutorització, cal 

destacar que el TFG és un treball eminentment personal de l'estudiant o estudianta. 

Dins de la labor supervisora del tutor o tutora, s'inclou l'orientació i definició de l'extensió dels 

continguts, perquè la càrrega personal que l'estudiant o estudianta dediqui al desenvolupament 

del seu TFG, correspongui raonablement a les hores equivalents ECTS que la titulació 

corresponent preveu. 

Un TFG podrà tenir una cotutorització per un altre professor o professora de l’FNB, extern a l’FNB, 

o bé per qualsevol expert o experta, amb experiència contrastable en la temàtica del TFG i/o amb 

la mateixa titulació o similar a la qual cursa l’estudiant o estudianta del TFG. 

8. Dipòsit del TFG 
 

Abans de realitzar el dipòsit és imprescindible haver realitzat la matrícula del TFG. 

El dipòsit del TFG i resum del mateix es realitzarà a través de la plataforma ATENEA, com a mínim 

quinze dies hàbils abans de l'exposició i defensa del TFG. 

Els especificacions i recomanacions tècniques de la còpia digital del TFG es publicaran en la web 

de l’FNB. (Annexa 3). 

El suport digital del TFG, en format pdf,  es dipositarà a la Biblioteca, una vegada que el treball 

hagi superat satisfactòriament la seva exposició i defensa. 

En el mateix moment del dipòsit, l’estudiant o estudianta que és autor o autora del treball pot 

autoritzar mitjançant signatura (Annexa 4: model formalitzat i emplenat amb ordinador) per 

incloure el TFG al dipòsit de treballs acadèmics de la UPC (https://upcommons.upc.edu/pfc/) 

seguint la política institucional de la UPC sobre l’accés, impacte i preservació de la producció 

acadèmica de la UPC a Internet. En aquest cas, la Biblioteca incorporarà el TFG al dipòsit Treballs 

acadèmics UPC . 

Per poder dipositar el TFG, és imprescindible que l'estudiant o estudianta hagi superat tota la 

resta d'assignatures de la titulació corresponent. 

L’ anteriorment disposat en aquest apartat serà aplicable als TFG realitzats en programes de 

mobilitat nacional/internacional. 
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Els membres del tribunal, podran requerir a l'estudiant o estudianta perquè els lliuri una còpia en 

suport paper del TFG, que haurà de ser lliurada amb una antelació mínima de 48 hores, prèvia a 

l'exposició i defensa. La còpia en paper ha de reflectir exactament la mateixa informació que 

conté la versió digital dipositada a ATENEA. 

9. Tribunal de Treballs Fi de Grau 
 

El Tribunal que avalua els TFG estarà format per quatre professors o professores de l’FNB, que 

exerciran de president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, secretari o secretària i vocal. 

Tots els membres dels tribunals de TFG d'una titulació seran nomenats per la CTFG per avaluar  8 

TFG. Després de cada nomenament, la CTFG comunicarà al SGA i al professorat triat el seu nou 

càrrec i vigència del mateix. 

El vocal del projecte serà el propi tutor o tutora del projecte, o una persona proposada per ell, 

amb coneixements contrastats sobre la temàtica del projecte com per poder avaluar els seus 

continguts. En aquest últim cas, la composició del tribunal haurà de ser aprovada per la CTFG.  

En el cas de cotutorització, només un tutor o tutora actuarà com a vocal del tribunal que avaluï el 

TFG. Els cotutors o cotutores consensuaran qui d'ells participarà en el tribunal i ho comunicaran al 

president o presidenta del tribunal corresponent, prèviament a l'acte d'exposició i defensa. En cas 

de falta de consens, serà el de major antiguitat. 

El president o presidenta, vicepresident vicepresidenta i secretari o secretària del tribunal seran 

triats per la CTFG entre el professorat elegible de l’FNB, per un mètode que garanteixi un 

repartiment equilibrat de la participació del professorat en els tribunals. La CTFG crearà la llista 

del professorat elegible, en la qual en principi s'inclouran tots el professorat amb docència en 

l’FNB, encara que podran ser exclosos aquells que es consideri convenient per raons d'excés de 

càrrega docent, o unes altres degudament justificades. Així mateix, el professorat podrà sol·licitar 

justificadament a la CTFG la seva exclusió de la llista d'elegibles per ser membres de tribunals de 

TFG.  

El president o presidenta del tribunal convoca l'acte d'exposició i defensa del TFG, fixant la data, 

hora i lloc del mateix, i el comunica a la SGA de l’FNB, juntament amb la composició del tribunal, 

almenys 5 dies hàbils abans de la celebració. La SGA comunicarà a l’estudiant o estudianta la 

convocatòria, i la publicarà en el tauler d'anuncis i web de l’FNB. La convocatòria per a l'exposició i 

defensa dels TFG es farà per rigorós ordre de dipòsit dels TFG. 

En l'acte d'exposició i defensa, han d'estar presents almenys tres dels membres del tribunal, 

incloent obligatòriament al president/a o vicepresident/a. El vicepresident o vicepresidenta 

suplirà al president o presidenta del tribunal, en cas d'absència d'aquest. El vocal suplirà al 

secretari o secretària del tribunal, en cas d'absència d'aquest. 

La qualificació del TFG la realitzarà el Tribunal, considerant tant el document presentat com el 

desenvolupament de l'exposició i la defensa realitzada per l'estudiant o estudianta. Si el Tribunal 

considera que el Treball no supera uns mínims exigibles en alguna part específica del contingut, 

podrà ser retornat a l'estudiant o estudianta per a la correcció dels suggeriments manifestats pels 

membres del Tribunal i serà qualificat amb posterioritat, per a això els membres del Tribunal 
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fixaran una data de reunió i qualificació posterior. La sessió de qualificació serà tancada, redactant 

el Tribunal l'acta corresponent, en la qual es reflectirà aquesta qualificació i que serà remesa a al 

SGA de l’FNB. 

10. Exposició i defensa del TFG 
 

L'exposició i defensa del Treball Fi de Grau es realitzarà en dues fases: 

1) Exposició del treball per l'estudiant o estudianta, en sessió pública, durant un període de temps 

no superior a vint minuts. Per a la realització d'aquesta exposició l’FNB, dins de les seves 

possibilitats, posarà a la disposició de l'estudiant o estudianta els mitjans audiovisuals que 

sol·liciti. 

2) Contestació, per part de l'estudiant o estudianta, als aclariments o preguntes a sol·licitud dels 

membres del Tribunal, durant un temps màxim de 30 minuts. 

La qualificació del projecte s’estableix en funció de la qualitat del TFG i també de la presentació i 

la defensa. La qualificació pot tenir en compte les indicacions establertes en la rúbrica d’avaluació 

(Annexa 5)  en el moment de l'exposició i defensa. El resultat d'aquest procés d'avaluació del TFG 

es reflectirà en un acta d'avaluació del TFG. 

L’acta d’avaluació del TFG és signada pels membres del tribunal, i on hi han de constar les dades 

del projecte (nom i cognoms i DNI de l’estudiant o estudianta, títol i crèdits del TFG), la 

composició del tribunal, la nota numèrica obtinguda amb una resolució de 0,1 i la nota qualitativa 

corresponent d'acord amb la següent taula d’equivalència. 

• Excel·lent:   de 9.0 a 10 (Matrícula d’Honor, si s’escau) 

• Notable:   de 7.0 a 8.9  

• Aprovat:   de 5.0 a 6.9  

• Suspens:   de 0.0 a 4.9  

En el cas dels TFG realitzats en equip, el tribunal pot assignar la mateixa nota a cada estudiant o 

estudianta de l’equip o posar notes individualitzades si percep aportacions i domini del contingut 

del TFG marcadament diferents.  

En acabar, el president o presidenta del tribunal informarà a l’estudiant o estudianta la 

qualificació obtinguda.  

El secretari o secretària del Tribunal serà l’encarregat/da de fer arribar al SGA l’acta d’avaluació 

del TFG. La rúbrica d’avaluació s’haurà d’entregar al SGA juntament amb l’acta d’avaluació. 

En el cas de TFGs realitzats en el marc de programes de mobilitat universitària, i només en el cas 

que existeixi un conveni sobre aquest tema amb aquesta universitat, el centre, previ informe 

favorable d'un tutor o tutora de l’FNB, reconeixerà la qualificació allí obtinguda. 
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11. Comissió de TFG 
 

Aquesta comissió està integrada pel següents membres: 

• degà o degana (president o presidenta) 

• el cap o la cap d'estudis 

• el secretari acadèmic o secretària acadèmica, 

• els coordinadors o coordinadores de cada titulació  

 

Les funcions de la Comissió de Treballs Fi de Grau són: 

1) Complir i fer complir, les disposicions del reglament general, així com les del present reglament.  

2) Aprovar les propostes de temàtica de TFG i tutors i tutores remeses pels diferents 

departaments. 

3) Aprovar les propostes de temàtica de TFG remeses per l’estudiant i estudianta, o empreses, i 

designar, o donar el vistiplau als tutors y tutores del projecte. La CTFG disposarà d'un termini 

màxim de dos mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud a al SGA del 

centre, per decidir sobre l'acceptació o no de la proposta de TFG presentada. La denegació de la 

proposta de TFG o de la designació dels tutors o tutores haurà d'estar degudament motivada. En 

cas d'acceptació de la temàtica proposta, la CTFG podrà designar a un tutor o tutora diferent del 

proposat en la sol·licitud, per procurar un repartiment raonable i equilibrat dels encàrrecs de 

tutorització entre el professorat. 

4) Prendre les mesures oportunes per garantir l'homogeneïtat de criteris en l'avaluació dels TFG 

de cada titulació, pel que podran sol·licitar informes als diferents tribunals avaluadors. 

5) Elaborar i aprovar la rúbrica o conjunt de criteris i indicacions per a l'avaluació dels TFG, i en 

concret per a l'obtenció de qualificacions 10 i MH, així com els mínims per al seu aprovat.  

6) Nomenar periòdicament al president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta i secretari o 

secretària dels tribunals que per un període fix entre un i dos mesos avaluaran els TFG presentats. 

7) Establir les normes sobre elaboració i presentació dels TFG. 

8) Promoure la difusió dels TFG que s'han desenvolupat en l’FNB. 

9) Dictaminar amb caràcter preceptiu, qualsevol proposta de modificació de la present normativa 

de TFGs. 

10) Establir un calendari unificat de períodes hàbils i inhàbils per a la presentació de propostes de 

projectes i per a defensa dels TFGs. 
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11) Assegurar que l’estudiantat tingui accés a un TFG i a un tutor o tutora, assignant-se d'ofici 

quan l'estudiant o estudianta, complint els requisits de matriculació, ho sol·liciti. 

12) Reassignar o cancel·lar l'assignació d'un TFG si, havent requerit un informe al tutor o tutora, 

aquest o aquesta emetés un dictamen negatiu o no contestés.  

13) Indicar els requisits que ha d'observar el professorat que desitgi tutelar un TFG, així com el 

nombre de projectes que pot dirigir d’acord amb l’encàrrec docent assignat pel departament.  

14) Vetllar perquè es disposin, dins de les possibilitats del centre, dels materials necessaris per a 

la realització i presentació dels TFGs. 

15) Realitzar informes, a petició de la direcció del centre, sobre la participació del professorat en 

les activitats de tutorització i avaluació de TFGs. 

La CTFG pot sol·licitar la presència dels directors i les directores i codirectors i codirectores dels 

projectes i treballs que es tracten en cada reunió, i els estudiants i estudiantes que han fet els 

treballs o projectes han d’estar disponibles per a qualsevol aclariment que demani la Comissió. 

12. Resum del procés per realitzar el TFG 
 
Els processos a seguir per realitzar el TFG són els següents: 
 

1. Elecció del tema objecte del TFG, mitjançant alguna de les diferents opcions recollides en 

la present normativa. 

2. Registre del TFG en el Servei de Gestió Acadèmica de l’FNB, mitjançant la presentació del 

formulari de l'Annexa 1, amb el vistiplau del tutor o tutora. 

3. Matriculació del TFG, una vegada es té aprovat el Bloc Curricular BC2. L’estudiant o 

estudianta  pot formalitzar la matrícula dintre dels terminis oficials que estableix el centre 

per a la matrícula ordinària, i que es publiquen cada any. 

4. Dipòsit del TFG. Com a mínim quinze dies hàbils abans de l'exposició i defensa del TFG, 

l'estudiant o estudianta ha de dipositar una còpia del TFG en suport digital a la plataforma 

ATENEA, juntament amb un resum del treball en paper amb un màxim de 250 paraules. Al 

costat del resum s'inclourà el nom de l'estudiant o estuidanta, el títol del projecte i la 

titulació corresponent, i tutor o tutora.  

5. Convocatòria per a l'exposició i defensa del TFG. El Servei de Gestió Acadèmica de l’FNB 

notificarà a l'estudianta o estudianta la data, hora i lloc en la qual es durà a terme 

l'exposició i defensa del TFG. 

6. Exposició i defensa del TFG, que es realitzarà en les següents fases:  

• Exposició del treball per l'estudianta o estudianta, en sessió pública, durant un període de 

temps no superior a vint minuts. Per a la realització d'aquesta exposició l’FNB facilitarà, 

dins de les seves possibilitats, els mitjans audiovisuals sol·licitats prèviament per 

l'estudiant o estudianta. 

• Contestació, per part de l'estudiant o estudianta, als aclariments o preguntes a sol·licitud 

dels membres del Tribunal, durant un temps màxim de 30 minuts. 
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• Deliberació i avaluació del TFG per part del tribunal, i comunicació a l'estudiant o 

estudianta de la qualificació obtinguda. 

7. Lliurament de l’acta d’avaluació del TFG i rubrica al SGA per part del secretari o secretària 

del tribunal. 

8. Tramitació del títol per part de l’estudiant o estudianta. 

9. La  Biblioteca de l’FNB  incorporarà el TFG al dipòsit Treballs acadèmics UPC . 

13. Excepcions a aquesta normativa 
 

Tota excepció a aquesta normativa ha de ser aprovada per l’òrgan de govern corresponent. 

14.  Entrada en vigor 

 
La present normativa entrarà en vigor a partir de la seva aprovació per la Junta de la Facultat de 

Nàutica de Barcelona. 
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ANNEXES: 

 

ANNEXA 1 : MODEL DE PREINSCRIPCIÓ  

ANNEXA 2 : MODEL DE TREBALL PROPOSAT PER L’ESTUDIANTAT 

ANNEXA 3 :  GUIA DE RECURSOS 

ANNEXA 4  : AUTORITZACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE TREBALLS ACADÈMICS (PFG, PFM, TESINES, ...) A 

TRAVÉS DEL WEB DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES, PUBLICACIONS I ARXIUS DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

ANNEXA 5: RUBRICA D’AVALUACIÓ 

ANNEXA 6: GUIA D’AMBIENTALITZACIÓ 
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ANNEXA 1 : MODEL DE PREINSCRIPCIÓ 

PREINSCRIPCIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU (TFG) 

Nom i cognoms de l’estudiant/a: 

 

DNI / Passaport:  Telèfon: Telèfon alternatiu: 

Adreces de correu electrònic: 

 

Nom i cognoms del/de la tutor /a del treball: 

 

Nom i cognoms del/de la cotutor/a del treball: 

 

Títol del treball: 

 

 

Treball compartit amb l’estudiant/a: (nom, cognoms, dni/passaport, telèfon, adreça correu electrònic) 

 

 

Treball ambientalitzat?          Treball de tema ambiental?      

Idioma del treball:                                                                                      

Grau en  Enginyeria Marina 

 Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 

 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

Departaments  CEN (742)   

 ESAII (707) 

 EE (709) 

 EEL (710) 

 FA (720) 

 MA II (726) 

 EQ (713) 

 OE (732) 

 ITT (722) 

 PE (736) 

------------------------ 

 ------------------------ 

 

 

                    Signatura de l’estudiant/a                                               Signatura del/de la tutor/a del treball 

 

   

                                                                                                                                    Barcelona,        de                                     de 20 
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ANNEXA 2 : MODEL DE TREBALL PROPOSAT PER L’ESTUDIANTAT 

PREINSCRIPCIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU (TFG) – TREBALL PROPOSAT PER L’ESTUDIANT 

Nom i cognoms de l’estudiant/a: 

 

DNI / Passaport:  Telèfon: Telèfon alternatiu: 

Adreces de correu electrònic: 

 

Nom i cognoms del/de la tutor /a del treball: 

 

Nom i cognoms del/de la cotutor/a del treball: 

 

Títol del treball: 

 

 

Treball compartit amb l’estudiant/a: (nom, cognoms, dni/passaport, telèfon, adreça correu electrònic) 

 

 

Treball ambientalitzat?          Treball de tema ambiental?      

Idioma del  treball:                                                                       

Grau en  Enginyeria Marina 

 Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 

 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

Departaments  CEN (742)   

 ESAII (707) 

 EE (709) 

 EEL (710) 

 FA (720) 

 MA II (726) 

 EQ (713) 

 OE (732) 

 ITT (722) 

 PE  (736) 

------------------------ 

 ------------------------ 

 

RESUM DE LA PROPOSTA (màxim 500 paraules: incloure breu descripció del problema abordat, especificacions i/o objectius 

bàsics del treball, justificar el seu interès, revisats els TFG (o anteriors TFC i PFC) ja elaborats a la FNB que tractin el mateix 

problema) 
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                    Signatura de l’estudiant/a                                               Signatura del/de la  tutor/a del treball 

 

   

                                                                                                                                    Barcelona,        de                                     de 20 

DATA:  

APROVADA:  SI     NO 

 

VIST-I-PLAU COMISSIÓ 

 

 

El Secretari / La Secretària  de la Comissió 
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ANNEXA 3 :  GUIA DE RECURSOS 
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ANNEXA 4  : AUTORITZACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE TREBALLS ACADÈMICS (PFG, PFM, TESINES, ...) A 

TRAVÉS DEL WEB DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES, PUBLICACIONS I ARXIUS DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

 

 

 



Autorització per a la difusió de treballs acadèmics (PFG, PFM, Tesines, ...) 
a través del web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
En/Na __________________________ DNI/Passaport núm. ____________, autor/a del treball  
acadèmic titulat______________________________________________________________ -
autoritza al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de 
Catalunya a: 
 

1. Posar a disposició electrònica l’obra anteriorment esmentada mitjançant la seva incorporació 
a la pàgina web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica 
de Catalunya o plataforma que la substitueixi.  
 
2. Adaptar l’obra en la mesura tècnicament necessària per posar-la a disposició electrònica a 
través del web. 
 
 
3. El sotasignant autoritza la difusió de l’obra amb o sense llicència CC: 
 
Aquestes llicències autoritzen, en tot cas:  la reproducció, distribució i comunicació pública de 
l’obra per qualsevol persona sempre i quan se n’esmenti l’autoria i es faci per a usos no 
comercials.  
 
 

Amb llicència CC:  marqueu l’opció desitjada 
 
 

(   ) mitjançant la llicència CC    “Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual”  
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament i fer obres derivades (traduccions, 
etc.)] 
 
(   ) mitjançant la llicència CC    “Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada”  
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament però no fer obres derivades 
(traduccions, etc.)] 

 
 
 
 
 

Sense llicència CC : marqueu l’opció 
 
 
 
 

(   ) sense aplicació de cap llicència CC 
[les condicions d’ús del treball dipositat són únicament les permeses per la Llei de 
propietat intel·lectual (BOE núm. 97, de 22/4/1996)]  

 
 
 
 
 
4. En cas que el treball acadèmic sigui objecte d’un Acord de confidencialitat, el 
sotasignant autoritza el seu dipòsit sota aquestes condicions: 
 
 
 
 



                              [marqueu l’opció desitjada] 
 

(   ) difusió de les dades bibliogràfiques del treball 
[permet únicament la difusió de les dades bibliogràfiques del treball, no del text 
complet] 
 
(   ) difusió del text complet del treball a partir de la data  _______de _____________de 
2010 
[durant el termini d’embargament establert per l’Acord de confidencialitat únicament es 
permet la difusió de les dades bibliogràfiques del treball. Un cop vençut aquest termini, 
se n’autoritza també la difusió del text complet sota una llicència CC o sota cap llicència 
CC, segons s’hagi indicat al punt 3 d’aquesta autorització] 

 
 
5. Si el sotasignant autoritza la difusió pública de la seva adreça de correu electrònic  al 
registre bibliogràfic del seu treball cal marcar l’opció i indicar l’adreça: 
 
                              
 

( )  difusió del propi nom personal i de l’adreça de correu electrònic 
xxxxxx@xxxxxxx.xxx  
[s’ofereix una adreça de contacte que permeti la futura comunicació entre l’autor i els 
investigadors, empresaris o altres possibles usuaris interessats en la seva obra] 
 

 
 
 
IMPORTANT 
 
En cap cas aquesta autorització implica una cessió en exclusiva dels drets d’explotació de 
l’autor/a sobre l’obra ni impedeix l’explotació normal de l’obra a través de les formes habituals. 
 
Aquesta autorització s’entén feta per a un període inicial de 5 anys, prorrogables de forma 
automàtica per períodes successius d’igual duració excepte revocació expressa de 
l’autorització per part de l’autor/a de l’obra. 
 
L’autor/a declara que és el legítim propietari dels drets d’autor de l’obra que s’autoritza. 
 
Si el document inclou obres de les quals no n’és el propietari dels drets d’explotació 
(fotografies, dibuixos, textos, etc.), l’autor/a declara que ha obtingut el permís sense restricció 
del titular corresponent per atorgar la present autorització. 
 
 
________________, ____   de  _________________  de 201_ 
 
 
L’autor/a:  
 
 
 
 
 
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter 
personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de 
caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquesta autorització seran 
tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per dur a terme una 
gestió correcta de la prestació de serveis bibliotecaris. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus 
Nord UPC, edifici TG. C/Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona, a l'adreça de correu electrònic: info.biblioteques@upc.edu. 
 
Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns 
i necessaris, i amb la finalitat de garantir la correcta prestació dels serveis autoritzats. Aquest consentiment podrà ser 
revocat en qualsevol moment. 
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ANNEXA 5: RUBRICA D’AVALUACIÓ 

 

 

 



           AVALUACIÓ per a TFC i PFC – Facultat de Nàutica de Barcelona -UPC  FNB/UPC 

    4 3 2 1 NOTA 

AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ ORAL 

1 Vestimenta Vestimenta de negoci, 

un aspecte molt 

professional 

Vestimenta de negocis 

casual 

Vestimenta de negocis 

casual, però amb sabatilles 

de lona o arrugat   

Vestimenta no 

apropiada (pantalons 

vaquers, samarreta i 

pantalons curts 

  

2 Postura del cos i 

contacte visual  

Bona postura, relaxada 

i segur de si mateix. 

Estableix contacte 

visual amb el tribunal  

Bona postura però 

manifesta inseguretat. 

Estableix contacte 

visual amb el tribunal  

Algunes vegades té bona 

postura i estableix contacte 

visual  

Té mala postura i no 

mira al tribunal 

durant la presentació  

  

3 Parla Clarament   Parla clarament i 

distintivament tot el 

temps amb bona 

pronunciació  

Parla clarament i 

distintivament tot el 

temps, però amb una 

mala pronunciació  

Parla clarament i 

distintivament la major part 

del temps. De vegades té 

mala pronunciació  

Parla entre dents o 

no se li pot entendre 

o té mala 

pronunciació  

  

4 Vocabulari Apropiat i augmenta el 

vocabulari definint les 

paraules que podrien 

ser noves  

Apropiat. Inclou 1-2 

paraules que podrien 

ser noves però sense 

definir-les  

Apropiat. No inclou 

vocabulari que podria ser 

nou  

Usa diverses (5 o 

més) paraules o 

frases que no són 

enteses  

  

5 Atenció Capta l'atenció amb 

una presentació i un 

tema molt interessants  

Capta en certs instants 

l'atenció. La 

presentació i el tema 

són interessants 

L'estudiant no aconsegueix 

motivar al tribunal. El tema 

no obstant això és amè  

No capta l'atenció. El 

tema i la presentació 

són avorrits  

  

6 Límit de Temps Ha complert amb el 

temps establert  

S'ha ajustat bastant 

amb el temps establert  

S'ha excedit/escurçat 5 

minuts amb el temps 

establert  

La presentació ha 

estat massa 

curta/llarga  

  

 

AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ ESCRITA 

7 Estructura i 

format (portada, 

índex, 

conclusions)  

Compleix amb escreix 

tots els requisits del 

projecte  

Bona edició però 

manca d'annexos o 

altres elements 

destacats  

Presenta errors en el seu 

format però compleix en la 

seva estructura  

No compleix amb els 

requisits mínims de 

format i estructura  

  

8 Gràfiques, 

Figures i Taules  

Complementen 

correctament el tema 

exposat  

Inclou moltes o 

poques. Són definides 

correctament  

Inclou moltes o poques. No 

són definides  

Manca d'elles    

9 Comprensió Complet enteniment 

del tema  

Demostra un bon 

enteniment del tema  

Demostra un bon 

enteniment en algunes 

parts del tema  

No sembla entendre 

molt bé el tema  

  

10 Gramàtica i 

signes de 

puntuació  

No presenta errors. 

Molt bona redacció 

Presenta alguns errors 

gramaticals. Usa 

correctament els 

signes de puntuació 

Presenta diversos errors 

gramaticals i de puntuació  

No compleix amb les 

regles gramaticals. 

Usa erròniament els 

signes de puntuació  

  

  

 

11 Qualitat de la 

informació i de 

les Fonts  

Presenta molt bona 

qualitat  

Presenta bona qualitat  Presenta poca qualitat, 

requereix major indagació  

No presenta qualitat 

alguna  

  

12 Respon a les 

preguntes 

plantejades pel 

tribunal? 

Respon a totes les 

preguntes plantejades 

correctament  

Respon a totes les 

preguntes plantejades 

de manera acceptable  

Respon a algunes preguntes 

plantejades  

No arriba a 

respondre cap 

pregunta plantejada  

  

  

 

 

 

 

PUNTS NOTA  PUNTS NOTA  PUNTS NOTA 

48 10 = MH  25 - 29 6 = A  16 - 19 3 = S 

42 – 46 9 = E  24 5 = A  12 - 15 2 = S 

36 - 41 8 = N  20 - 23 4 = S  12 1 = S 

30 - 35 7 = N       
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ANNEXA 6: GUIA D’AMBIENTALITZACIÓ 
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