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 Necessitat d’augmentar la qualitat dels TFG/TFM que es fan a l’FNB com 
a resultat del procés d’acreditació de les titulacions.

Motivació

 Aclarir alguns malentesos habituals del procediment de matriculació i 
defensa dels TFG/TFM.

 Explicar alguns conceptes relacionats amb la propietat intel∙lectual i 
donar a conèixer els recursos bibliogràfics a disposició dels estudiants 
de l’FNB.

 Difondre el coneixement de la Fitxa d’Avaluació de TFG/TFM.

 Presentar una nova edició del Concurs de Pòsters de TFGM de l’FNB.



Tràmits i terminis



Tràmits i terminis

Titulacions de Grau
Tecnologies Marines (GTM) 12 ECTS
Nàutica i Transport Marítim (GNTM) 12 ECTS
Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) 24 ECTS
Doble titulació de grau en Tecnologies Marines i Enginyeria de 
Sistemes i Tecnologia Naval (GTM‐GESTN) 36 ECTS(*)

Titulacions de Màster
Gestió i Operació d'Instal∙lacions Energètiques Marítimes 15 ECTS
Nàutica i Gestió del Transport Marítim 15 ECTS
Enginyeria Naval i Oceànica 15 ECTS

(*) En el cas de la doble titulació es pot optar per fer un únic TFG de 36 ECTS o bé
fer dos TFGs, un de 24 ECTS i un de 12 ECTS.

Assignatura obligatòria
‐ Càrrega treball: 1 crèdit ECTS ‐‐> 30 hores 
‐ Bloc independent d’avaluació
‐ Individual  
‐ Tots els TFGM’s han d’estar tutoritzats
‐ No es pot compensar 



Desenvolupament

Tràmits i terminis

1) Reserva (només en cas de no voler 
matricular, màxim 2 quadrimestres, no 
dona drets com a estudiant vinculat a la 
UPC)

2) Preinscripció. (obligatori matricular)

3)  Matrícula. (obligatori tenir el TFGM’S               
preinscrit)

4) Dipòsit.

5) Exposició pública i defensa.  Avaluació.



Tràmits i terminis

Requisits acadèmics per reservar el TFG:
(1) Tenir aprovat el Bloc BC1‐Fase Inicial
(2) Tenir pendents del Bloc BC2: (Exclosos els límits de compensables i els crèdits 
del TFG)

GESTN, GTM i DT: 66 crèdits 
GNTM: 54 crèdits 

Un cop preinscrit, el TFGM s’ha de matricular dins del període de 
matrícula.

Requisits acadèmics per pre‐inscriure el TFM: 
Nombre màxim de crèdits pendents per finalitzar la titulació. Si no s’ha 
tancat el bloc (BC2) cal demanar una autorització per defensar.

‐ La Comissió de Projectes valida les ofertes de TFGM en 1 setmana.
‐ Un cop validades apareixen a la Intranet (Propostes TFG/TFM).

‐ Baixar el formulari de sol∙licitud de la web  (intranet de la FNB) Propostes TFG/TFM. 
‐ Emplenar i signar el formulari (estudiant i tutor).
‐ Entregar el formulari a Gestió Acadèmica per formalitzar la inscripció.



Tràmits i terminis

Q. Primavera:  del 14 de febrer al 25 de març de 2022. Defensa fins al 31 de juliol. 
Matrícula addicional del 2n. Q: pagant taxa de 90 euros ampliació de termini de lectura 
fins al 30 d’octubre. Data màxima de dipòsit: 10 d’octubre.

Q.Tardor: Pendent de determinar. Orientatiu: mitjans juliol fins a mitjans octubre. Defensa fins
a primers de febrer.
Matrícula addicional del 1r. Q: pagant taxa de 90 euros ampliació del termini de lectura fins al 
31 de maig. Data máxima de dipòsit: 10 de maig.

‐Per  poder matricular el TFGM prèviament ha d'estar preinscrit.

‐ La matrícula té validesa per 1 quadrimestre. 
‐ Cal fer‐la mitjançant una instància per la e‐secretaria.

Si no es llegeix  el TFGM durant el quadrimestre hi ha una EXTENSIÓ al quadrimestre 
següent  abonant les taxes administratives. I NOMÉS es pot fer 1 COP per matrícula.

‐ Hi ha dos terminis oficials, al juliol i al febrer (fora d’aquests períodes no és possible 
matricular el TFGM). 

Els becaris han de consultar les dates de matrícula del 2n. Quadrimestre que es quan es 
resolen les beques i els terminis poden afectar.



Tràmits i terminis

‐ El TFGM es diposita a la Intranet de l’FNB de l’1 al 10 de cada mes 
(es pot ampliar el termini comunicant amb la secretaria de la FNB).

‐ El tutor prèviament inclou els Vocals del tribunal.

‐Mantenir format del projecte i mantenir el mateix títol.



Sessió pública, Màxim 20 minuts.
Aclariments per part de l’estudiant (torn de preguntes): Màxim 30 minuts.

Tràmits i terminis

Qualificacions

Excel∙lent: 9,0  a 10,00 (Matrícula d’honor, si s’escau)
Notable: 7,0 a 8,9
Aprovat: 5,0 a 6,9
Suspens: 0,0 a 4,9 



TRIBUNALS  (3‐4 professors de l’FNB)

‐ President/Presidenta (Aleatori).
‐ Secretari/ària (Aleatori).
‐ Vocals assignats pel tutor o tutora (tutor/a pot ser un dels vocals).

Tràmits i terminis

Composició: Tribunals / Comissió de TFG

COMISSIÓ DE TFGM
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.



Qualitat i Avaluació 

dels TFEs



Qualitat dels TFEs

Acreditació de les titulacions de grau i màster
6 anys 6 anys 6 anys

Graus 2010 Acreditació 
graus 2016

Acreditació 
graus 2022

...

Cal millorar la qualitat 
dels TFGs!!!



Mancances detectades el 2016

1. Descripción del estado del arte: Aunque la revisión de la literatura y del estado
del arte es una parte fundamental de cualquier TFG, ésta no debería constituir la
parte central, sino la antesala a la contribución que aporta el trabajo original del
alumno. En la mayoría de TFG’s revisados gran parte consiste en la descripción
del estado del arte. La parte original en la que contribuye el alumno es muy 
limitada (incluso inexistente) en la mayoría de trabajos revisados.

2. Cálculos técnicos: En un TFG de un grado técnico se esperaría que este
incluyera cálculos técnicos aplicados a una realidad estudiada o no hasta el
momento para que los estudiantes pongan en práctica los aprendizajes
adquiridos durante el grado. En la mayoría de TFG’s revisados no se incluyen 
cálculos técnicos relacionados o no con la titulación.



3. Conclusiones: Cabría esperar que las conclusiones de un TFG proporcionaran un
resumen de la relevancia del tema estudiado y la contribución que se ha hecho. En la 
mayoría de los casos analizados, las conclusiones son un resumen del estado del arte 
y no se hace referencia a la aportación original del TFG, además de ser, en general, 
poco relevantes.

4. Bibliografía: Como en cualquier trabajo académico, un TFG necesita de una
bibliografía citada adecuadamente y referente a fuentes accesibles y consultables. En 
la mayoría de casos la bibliografía citada es escasa y en algunos casos ligada 
únicamente a fuentes no técnicas de internet. Aunque internet es una gran fuente de
información es importante referirse a las páginas con claridad y que sean de fuentes
fiables.

Mancances detectades el 2016



Recursos per fer el TFE



Contingut de la memòria

• Un TFE no és un recull de documentació ja existent ni un recull de dades

• Un TFE és un treball original, hi ha d’haver una aportació per part de 
l’estudiant 

o L’estat de l’art (correctament referenciat) ha de ser una part petita de 
la memòria en comparació a la resta

o Les eines (si n’hi ha) s’han de presentar mínimament (només el 
necessari per entendre la contribució de l’estudiant)

o La memòria del treball ha de centrar‐se en l’aportació



Contingut de la memòria

(pàgines de la 27 a la 43)  17 pàgines!!!

No posar palla i omplir fulls perquè sí.

…



• Si hi ha fórmules cal fer servir l’editor d’equacions.

• Compte amb l’asterisc!  (a  * b) (a   b)  (a   b)

• Cal numerar (automàticament) les equacions, figures, taules,…

• Feu servir la cursiva al text:  “Tenint en compte que el coeficient prismàtic Cp és…”

Càlculs tècnics



Càlculs tècnics



Conclusions i línies futures

A lo largo de este trabajo he enriquecido mis conocimientos sobre […]

La mayoría de la gente, en el mundo de las embarcaciones de recreo.  Piensan que una 
pequeña fuga de aceite de su motor, a la hora de repostar que caigan las últimas gotas 
de combustible en el puerto les parece insignificante ya por las grandes dimensiones 
del mar.  […]

Me equivoqué, ya que personalmente […] veo muchos incumplimientos sea de 
nosotros o de otras embarcaciones, al arrojar estos cubos llenos de legía por dar un 
ejemplo, vaciarlos en los aseos que van directamente a la mar o por la borda.  […]

Para finalizar mis estudios universitarios, he querido aportar un pequeño grano contra 
la contaminación marítima con este proyecto [….], con la finalidad de que un vertido no 
es una simple mancha que se recoge y si queda algo pues el mar ya lo limpiará a lo largo 
de los años.



Conclusions i línies futures

A l’inici del projecte s’havien plantejat una sèrie d’objectius. El principal era dur a terme l’elaboració
d’un prototip a partir d’una construcció senzilla capaç de flotar, ser dirigit a distància per mitjà de
radio control i que mostrés el fons aquàtic sense excedir en el cost econòmic. Es pot afirmar que
s’ha aconseguit de forma satisfactòria l’objectiu principal.

(...) Pel que fa a l’electrònica de radio control cal esmentar la diferència notable de preu en el
mercat online respecte del mercat tradicional. (...) Això ha repercutit en fiabilitat i funcionament
dels dispositius.

(...) Un factor important que pot determinar la viabilitat del prototip és l’autonomia, per tant tenint
en compte el pes, unes bateries amb més capacitat augmentarien substancialment l’autonomia.

(...) Pel que fa a les línies futures, una sonda més potent serviria per millorar la imatge i definir
millor els objectes reposats en el sòl arribant a ser possible una imatge tridimensional que ajudaria
en la cerca d’objectes i cossos submergits.



Bibliografia i referències
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Pautes de Redactat

Frases curtes, afirmatives, amb expressió ajustada, ordre natural (nom+adjectiu),
construccions actives abans que passives.

D’aquest treball, es presenta, a continuació, el contingut i el desenvolupament
A continuació, es presenta el contingut i el desenvolupament d’aquest treball

La pèrdua d’estabilitat del vaixell ha estat provocada pel desplaçament de càrrega
El desplaçament de la càrrega ha provocat la pèrdua d’estabilitat del vaixell

Definir els acrònims i sigles la primera vegada que apareixen al test (i, si n’hi ha molts, fer 
un llistat)

Redactat professional!!!



Pautes de redactat

Utilizamos 2 manómetros, 2 válvulas de paso, unos cuantos racores y un 
simple cubo de agua, utilizando también los cables y la conexión de 12 
voltios que tenemos en el laboratorio.

Para saber cuántos amperios sacaba cada bomba utilizamos un tester. 
Fue todo un poco complicado ya que éramos dos personas, 4 manos y 
bastantes elementos para sujetar, teniendo en cuenta que la bomba estaba 
a 3 dedos del agua dentro de cubo y no podía tocar el agua porque llevaba 
corriente. 

Al final de unas cuantas pruebas y risas nos salió la siguiente tabla: 



Resum i Abstract

El present projecte, té com a objectiu posar en pràctica tots els coneixements 
d’electrònica i automàtica vistos a la carrera […]  Hem sembla molt important  
[…]

Después de 4 años de carrera por fin puedo cumplir la promesa que le 
hice a mi abuelo Nicanor en su lecho de muerte cuando, en un mar de 
lágrimas, me cogió la mano y […]



Resum i Abstract

El presente proyecto se centra en el cálculo, diseño y verificación de una 
plataforma petrolífera por gravedad ubicada en el Mar del Norte. Para tal 
propósito se ha dividido el proyecto en dos partes, estudiando en primer lugar, 
el diseño de la superestructura y cómo se comporta ante las cargas que se le 
aplican de los elementos funcionales que sustentará. En un segundo caso se 
estudiará el dimensionamiento de los pilares que sustentarán la plataforma, 
teniendo en cuenta el peso transmitido por la superestructura y las cargas 
ambientales que los rodean. Para un estudio los más próximo a la realidad, se 
han realizado estudios estadísticos sobre las condiciones de oleaje y corriente, 
un estudio del emplazamiento de la plataforma y una estimación de costes de 
desarrollo del proyecto. Los cálculos y modelos realizados en los estudios 
previos han sido tratados con herramientas informáticas de cálculo que, 
combinadas entre sí, permitan la obtención de resultados lo más óptimos 
posibles, y justifiquen su funcionamiento ante las condiciones ambientales en 
las que se plantea que dicha estructura marina sea operativa.



Consells finals

• Planificar bé la feina

• Anar escrivint a mida que s’avança

• Si us costa redactar llegiu tot el que pugueu mentre feu el projecte

• Revisar la versió final.  És bona idea ensenyar‐li la memòria a algú de 
confiança per a que us digui si la veu coherent i si s’entén

• Fer pòster!!!

• Fer cas als consells que us faci el tutor/a

• Publicar en obert.  El TFE és la vostra carta de presentació

• Preparar i assajar la defensa



Fitxa avaluació



Fitxa avaluació



COM ET POT AJUDAR LA 
BIBLIOTECA AMB EL TEU TFG/TFM?

A càrrec de:
Manel Mendoza 

Biblioteca Facultat de Nàutica de Barcelona

Febrer 2022



Guia per la redacció i presentació del TFG

 Normativa FNB
http://www.fnb.upc.edu/content/treballs‐fi‐de‐grau‐i‐màster

 Guia per la redacció i  presentació del TFG  i Plantilla per la redacció del 
TFG     

Document  basat en la 
norma UNE 157001:2002 



BIBLIOTECNICA.UPC.EDU ‐‐ ESTUDIANTS

http://bibliotecnica.upc.edu/



6 PASSOS QUE CAL SEGUIR



PER ON COMENÇO



PLANIFICA'T



REQUERIMENTS DE LA FACULTAT DE NÀUTICA



COM BUSCO INFORMACIÓ



COM USO LA INFORMACIÓ I CITO LES FONTS



COM CITAR I FER UNA BIBLIOGRAFIA



COM ESCRIC



COM EXPOSO



COM PUBLICO



ALTRES TREBALLS DE FI D'ESTUDIS



CURS WRITTEN SKILLS



https://bibliotecnica.upc.edu/
fnb/serveis#rumb‐tfe



T'enfrontes al moment de presentar el teu treball fi 
d'estudis? La biblioteca t'ajuda!

 La biblioteca ha preparat Rumb TFE per donar suport en 
l'elaboració del treball final d'estudis.

Rumb TFE és un servei d’acompanyament per a 
l'estudiantat de TFG o TFM de l`FNB. Consisteix en 
un itinerari formatiu adaptable a les necessitats de cada 
estudiant. La participació en aquest itinerari formatiu 
s'informarà a la direcció i tribunal del TFE.

L’elaboració del Treball Final d’Estudis (sigui de grau o de 
màster) és una fita important en la vida de l'estudiant. És el 
moment de redactar i defensar el treball per demostrar 
que s'han integrat tots els coneixements i competències 
adquirides durant la carrera. És entrar en una dinàmica 
intensa de treball en la qual cal consolidar continguts, 
seleccionar i avaluar informació, aclarir aspectes 
metodològics i organitzar bé la feina.

El treball fi d'estudis és una altra carta de presentació per 
integrar‐se en el món laboral.



En què consisteix?

 Itinerari formatiu (online i/o presencial) 
per conèixer tot el que et cal per fer bé 
el teu TFE (normativa, format, 
estructura, cerca d'informació, 
redacció, bibliografia, plagi, exposició 
oral i publicació).

 Sessions grupals i individuals per 
assessorar‐te de forma personalitzada.

 Procés informat i coordinat amb el teu 
director/a perquè conegui el teu avenç.

 Assoliment de la competència "Ús 
solvent de recursos d'informació".



Què n'obtindràs?

 Estar acompanyat/da en el procés 
d’elaboració del TFE mantenint un contacte 
fluid amb nosaltres.

 Adquirir un ús solvent dels recursos 
d’informació.

 Estructurar i aplicar correctament el format 
i requeriments de la normativa 
acadèmica de l'FNB.

 Utilitzar un estil i llenguatge d’especialitat 
adient.

 Conèixer com fer exposicions orals 
eficaces.

 Assessorar‐te en la publicació final del TFE 
a UPCommons per donar visibilitat al teu 
treball.



Com hi participo?

La inscripció és a través d'un senzill formulari i significa la teva 
participació i assoliment d’aquest itinerari d'assessorament a la 

teva mida i seguint el teu ritme, les teves necessitats i podent entrar 
en el circuit estiguis on estiguis en l'elaboració del treball.



Com hi participo?

 Inici:una sessió grupal entre tots els estudiants que us hagueu inscrit
per transmetre els continguts generals de la formació.

 Seguiment 1: hauràs de sol∙licitar una sessió individual 
d’assessorament per revisar els dubtes particulars en relació al seu
treball. Aquests dubtes poden estar relacionats amb cerques 
d’informació, estructura del treball, aplicació de normativa, 
organització de les dades obtingudes fins el moment, etc.

 Seguiment 2: un cop més avançat el treball, sol∙licitaràs una nova 
sessió individual per revisar nous dubtes.



Com hi participo?

 Final: un cop finalitzada la memòria podràs sol∙licitar una revisió
general del treball per detectar millores de format, estructura, 
bibliografia, etc.

 Lliurament i publicació: en el moment de lliurar el treball cal 
especificar els criteris de publicació i podràs comptar amb
l’assessorament de la biblioteca per realitzar‐ho correctament.



Com hi participo?

 En cada punt de 
l’itinerari, la biblioteca 
informarà a cada 
director/a de TFE de la 
teva participació.

Això podria influir 
a l’avaluació !



Objectius de Desenvolupament Sostenible

https://canviaelmon.upc.edu/ca/ods

És el momento de plantejar-te com incorpora els ODS en al teu TFE. 
Si tens ganes de contribuir a canviar el món i al compromís de la UPC


