
Xerrada informativa sobre  
Treballs Fi de Grau i Màster:  

Com fer un TFG/TFM i com s'avaluarà? 

A càrrec de:  

 

Vicedegana Cap d'Estudis , Vicedegana de Planificació 
Estratègica i Qualitat, Cap de la Unitat de Gestió 

Acadèmica, i Cap de la Biblioteca  

 

Amb la col·laboració del Sr. Washington Garcia i el seu 
Lèxic Mariner 



1.- Motivació 

2.- Tràmits i terminis 

3.- Millora de la Qualitat dels Treballs Fi de Grau/Màster 

4.- Fitxa d’Avaluació de dels Treballs Fi de Grau/Màster 

5.- Bibliografia i recursos de la Biblioteca de l’FNB 

6.- Presentació del Lèxic Mariner 

7.- Torn d’intervencions i debat 

Contingut 



 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 

 Presentar la nova Fitxa d’Avaluació de TFG/TFM 



 
Assignatura obligatòria 
  - Càrrega treball: 1 crèdit ECTS -> 25 hores  
 - Bloc independent d’avaluació 
 - Treball de realització individual   
 - Tots els TFG’s han d’estar tutoritzats 
 - No es pot compensar  
Desenvolupament 
 1)Preinscripció 
  2) Matrícula 
 3) Depòsit 
 4) Exposició i defensa/ Avaluació 

Característiques del TFG i 
TFM  



 

-Es pot inscriure en qualsevol moment del curs 

 -Elecció del tema del TFG  i acceptació del tutor, signat 
 -Entregar a Gestió Acadèmica per formalitzar la inscripció

 

 Requisits acadèmics: 

 *Tenir aprovat el Bloc BC1-Fase Inicial 
 *Tenir pendents del Bloc BC2: (Exclosos els límits de 
 compensables i els crèdits del TFG) 
  
   GENTM i GEM: 66 crèdits  
   GESTNV: 54 crèdits  

Tenir aprovats mínim de 60 crèdits 

  
  



 
 
* Terminis oficials per matrícula TFG i TFM (Juliol i Febrer) 
* Matrícula:  -Té validesa per 1 quadrimestre 
                         -Si no es llegeix  el TFG                EXTENSIÓ al quadrimestre següent  amb taxes 
    administratives. NOMÉS 1 COP per matrícula 

 
- Intranet: de l’1 al 10 de cada mes 

- El tutor prèviament inclou els Vocals del TFG i s’ha d’entregar a Gestió Acadèmica signat 
- Mantenir format del projecte i mantenir el mateix títol 



 

 Sessió pública, Màxim 20 minuts 

 Aclariments per part de l’estudiant: Màxim 30 minuts  

 
 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 

 

 
  
 
 
 
 



 

 - Elecció de tema 

 
 - Registre en SGA: Annex 1 ó Annex 2 
 
 - Matrícula TFG (períodes oficials de la Facutat) 
 
 - Dipòsit del TFG (1 al 10 de cada mes) 
 
 - Informació del SGA  de data, hora i lloc de lectura   
 
 - Exposició i defensa del TFG 
 
 - Avaluació del Tribunal 
 
 - Comunicació a l’estudiant 
 
 - Tramitació del títol per part de l’estudiant 

 



Elecció de temes objecte del projecte   
 Modalitats  
  
 Vigencia del tema escollit: 2 cursos consecutius  
 
a) Treballs proposats pel professorat de la Facultat: Llistat públic. ANNEX 1 
 
b) Treballs proposats per l’estudiantat. ANNEX 2 
 
c) Treballs realitzats en programes de mobilitat  universitària. Acord Mobilitat  
 
d) Treballs realitzats en el marc de relacions universitat– empresa. Conveni CRUE 



 
Documentació annexa 

 
Model sol·licitud: Annex 1, Annex 2 
 
 Guia de recursos: Annex 3  (Guia per l’adaptació del TFG  a l’estructura, 
presentació, redacció, citacions i bibliografia 
   
Dipòsit PFG: Annex 4. Incloure el TFG al dipòsit digital de  Biblioteca   
 
Guia d’ambientalització: Annex 6  (Guia per avaluar  l’acompliment i  
repercusions medi ambientals del TFG) 
 
Rùbrica d’avaluació. Annex 5  

 



Composició: Tribunals / Comissió de TFG 

 
TRIBUNALS  (4 professors de l’FNB) 

- President/Presidenta (Aleatori) 

- Secretari/ària (Aleatori) 
- Vocals (Tutor/Tutora del TFG) + assignats pel tutor 

 
COMISSIÓ DE TFG 
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   
 



Millora de la Qualitat dels TFG/TFM 

• Resultats de l’Informe d’Acreditació 2016 

• Objectiu del TFG/TFM 

• Proposta de TFG/TFM 

• Com triar el TFG/TFM 

• Fases del TFG/TFM 

• Fase I. Planificació 
• Fase II. Desenvolupament 
• Fase III. Redacció 
• Fase IV. Defensa pública 



Informe d’Acreditació 2016 

L’Informe Final d’Acreditació de l’AQU, de 19/10/16, va acreditar amb condicions  
totes les titulacions de grau de l’FNB (http://estudis.aqu.cat/euc/) 



Informe d’Acreditació 2016 

La dimensión sexta de la acreditación, “Las actividades de formación son 

coherentes con los resultados de aprendizaje pretendidos, que corresponden al 

nivel del MECES adecuado para la titulación.” merece una especial atención, ya que 

se ha calificado este criterio como “se alcanza con condiciones” dado que se 

considera que el nivel de los TFG debe de mejorar.  (…) 

 

El equipo directivo del centro y el profesorado encargado de la tutorización de los 

TFG’s deberán tomar conciencia de la importancia de los TFG’s y hacer todos los 

esfuerzos necesarios para que los mismos se conviertan en algo relevante dentro 

de la titulación, así como para que sirvan como antesala de la inserción laboral. 

 

Para ello se recomienda que presenten ideas originales, que tengan mucha más 

relación con la titulación y un contenido mucho más técnico que el presentan los 

que se han aportado para su evaluación. 



Informe d’Acreditació 2016 

Después de haber revisado una muestra representativa de los TFG’s (…) 
consideramos necesario hacer los siguientes comentarios:  
  
 
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.  
 
  



Informe d’Acreditació 2016 

 
  
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.  
  



Informe d’Acreditació 2016 

Mostra de càlculs tècnics 
en un TFG ja presentat 



Informe d’Acreditació 2016 

  
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.  
  
  



Informe d’Acreditació 2016 

Conclusiones 
 
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. 

Mostra de conclusions en 
un TFG ja presentat 



Informe d’Acreditació 2016 

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.  
  



Informe d’Acreditació 2016 

Mostra de bibliografia en un TFG 
ja presentat 



Informe d’Acreditació 2016 

L’objectiu de l’FNB és millorar la qualitat 
dels TFG/TFM al llarg de l’any 2018 ja que a 
finals d’any haurem de tornar a retre 
comptes a l’AQU 

I si no ho fem millor, 
podem arribar a perdre 
l’acreditació!!!! 



Objectiu del TFG/TFM 

El TFG/TFM és la culminació dels estudis.   
 
Està pensat per  
 
• evidenciar les competències adquirides al llarg de tot el programa 

formatiu i demostrar l’assoliment dels objectius globals de 
l’aprenentatge 
 

• aconseguir, amb la seva elaboració, tota una sèrie de competències 
útils per desenvolupar-se adequadament en el món del treball 

Font:  http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf 



Objectiu del TFG/TFM 

Punt 1 
 
TFG: Mostrar l’assoliment dels coneixements a nivell de grau que serveixin de 
base per a posteriors aplicacions pràctiques (podent ser originals). 

Descriptors de Dublín (2004), assumits pel MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) i recollits per l’AQU Catalunya:  

TFM: Mostrar l’assoliment dels coneixements a nivell de màster (podent superar-
los o millorar-los) que serveixin de base per a posteriors aplicacions pràctiques i 
originals, si fos possible en el context de la recerca (entenent recerca com una 
varietat d’activitats i treballs innovadors en els camps acadèmic, professional i 
tecnològic en senti ampli). 



Objectiu del TFG/TFM 

Punt 2 
TFG/TFM: Assolir la capacitat per aplicar els coneixements adquirits en entorns 
diversos, coneguts o no, tot fent ús de la pròpia capacitat per resoldre problemes. 

Punt 3 
TFG/TFM: Saber com afrontar la complexitat, integrant coneixements i formulant 
judicis crítics, sempre des de la perspectiva de l’ètica i la responsabilitat social. 

Punt 4 
TFG/TFM: Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les teories en què 
es basen, a tota una sèrie d’audiències, de manera clara i precisa. 

Punt 5 
TFG/TFM: Demostrar la capacitat de continuar la formació autodidacta. 



Objectiu del TFG/TFM 

Enquesta d’inserció laboral  (realitzada el març de 2017 a la promoció de 2013).  
Valoració de les competències adquirides (valoració sobre 10) 

    GTM   GNTM   GESTN 

Competència   Nivell Utilitat   Nivell Utilitat   Nivell Utilitat 

Solució de problemes   5.8 7.0   5.6 6.8   5.9 8.0 

Creativitat   3.7 4.6   3.6 4.3   4.2 6.0 

Pensament crític   5.2 5.6   5.4 5.5   6.0 7.3 

Expressió oral   4.0 4.3   5.2 4.9   4.8 6.1 

Expressió escrita   4.5 4.0   5.2 5.2   5.3 7.0 

Treball en equip   4.5 6.1   6.0 6.9   5.4 6.9 

Gestió   3.9 4.6   4.8 5.3   4.7 6.9 

Informàtica   4.5 3.7   5.9 5.8   4.2 6.6 

Idiomes   2.4 5.0   3.7 6.0   2.7 6.9 

Formació teòrica   6.3 4.6   6.3 5.0   6.0 5.7 

Formació pràctica   3.2 4.3   3.8 4.6   3.1 4.0 

L’enquesta sencera es pot consultar a: http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici   

http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici
http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici


Proposta de TFG/TFM 

El TFG/TFM es pot escollir de la llista de treballs proposats (disponible a la web i 
als taulons d’anuncis) o la proposta pot venir del propi estudiant. 



Proposta de TFG/TFM 

Quan es fa la proposta cal: 
 
• Analitzar i concretar la idoneïtat i pertinença del treball a partir de les necessitats 

detectades en un determinat context acadèmic, científic o professional 
 

• Definir de manera clara i acotada del tema, objecte i problema d’estudi 
 

• Definir els objectius generals que es volen assolir 
 

• Definir les accions a dur a terme per elaborar el treball 

La Comissió de Projectes vetlla per a que el contingut, complexitat i càrrega de treball de 
les propostes s’ajustin als plans d’estudis de les titulacions.  

Els TFG/M de l’FNB ja defensats es poden consultar a https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/5010 



Com triar el TFG/TFM 

Criteris per a la tria de TFG/TFM per part de l’estudiant: 
 
• La temàtica ha d’agradar i il·lusionar 

 
• S’ha de comptar amb els recursos mínims per a poder-lo portar a terme 

• Temps, condicions de treball 
• Recursos materials 
• Aptituds personals 

 
• S’ha de tenir bona sintonia amb el tutor 

• Disponibilitat 
• Coneixement del tema 
• Possibilitat de co-tutorització (diferents dpts. o FNB-Empresa) 



Fase I: Planificació del TFG/TFM 

 
En la fase de planificació, l’estudiant ha de: 
 
• Dissenyar un primer esbós del treball i fer-ne l’índex (que segurament anirà 

canviant al llarg del procés).   
 

• Planificar el conjunt d’accions que es duran a terme per elaborar el treball 
 

• Seleccionar els instruments i eines més adequades per assolir els objectius 
plantejats 
 

• Elaborar un calendari de treball realista i factible, amb fites intermèdies 
 

Quan ja s’ha triat treball, el primer pas és fer una bona planificació. 



Fase I: Planificació del TFG/TFM 

Les principals dificultats de la fase de planificació són: 
 
• Temes i problemàtiques d’estudi massa amplis (massa temes, massa 

problemes a abordar,...) 
 
• Dificultats en la identificació i selecció de les millors eines i accions 

 
• Obstacles en l’accés a la informació o la realitat estudiada 



Fase I: Planificació del TFG/TFM 

Com us ajudarà el tutor en la fase de planificació? 
 
El tutor, amb la seva experiència i coneixements, ajuda a l’estudiant a superar 
els obstacles per mitjà del diàleg, plantejant-li preguntes, aportant contactes, 
dades i exemples d’altres projectes... 
 
En concret 
 
• Ajuda a l’estudiant a escollir el tema i definir objectius assequibles i 

pertinents, ensenyant-li a discernir què vol aconseguir, fins on vol arribar i 
quins són els resultats més rellevants que espera aportar 

 
• Dóna suport en l’anàlisi del context oferint estratègies d’anàlisi, detecció 

de necessitats, identificació de dificultats, pautes de recerca, etc. 



Fase II: Desenvolupament del TFG/TFM 

Els principals obstacles en la fase de desenvolupament són: 

• Dificultat per fixar l’atenció (i perdre’s) en detalls no previstos 

• Obstacles en el control del temps 

• Voler acabar abans d’hora 

• El problema de la redacció  (informe de resultats incoherent, desordenat) 

• No avançar en l’assoliment dels objectius 

• No ser capaç de valorar adequadament els resultats del treball: 

• Hi ha estudiants que no suporten les crítiques del tutor 

• Hi ha estudiants que només es fixen en allò que no ha sortit bé 

Quan ja s’ha fet la planificació, l’estudiant ja pot començar a treballar 



El tutor ha de: 
 
• Donar ànims i encoratjar l’estudiant en l’elaboració del treball 

 
• Supervisar com es concreta i evoluciona el treball.  Ha d’oferir feedback al llarg del 

procés.  Ha d’avaluar i ajudar a auto-avaluar el procés i els resultats obtinguts.   
 

• Respondre als dubtes que van apareixent al llarg del procés. Contrastar i intercanviar 
informació  
 

• El tutor ha de valorar com ha millorat l’estudiant al llarg del procés i ha de determinar 
si el projecte escrit és adequat per presentar-lo per a la seva avaluació 

Com us pot ajudar el tutor en la fase de desenvolupament? 

Fase II: Desenvolupament del TFG/TFM 



Fase III. Redacció del TFG/TFM 

L’informe o memòria del TFG/M és molt important (i és el que quedarà per a la 
posteritat)   

Cal seguir la plantilla (Word o Latex) 

Cal redactar en estil tècnic  i professional 
i no fer comentaris personals ni de la 
vida privada 
 
 



Fase III: Redacció del TFG/TFM 

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:  

Mostra de redacció en un 
TFG ja presentat 



Fase III. Redacció del TFG/TFM 

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

• Cal numerar (automàticament) les 
equacions i figures 

• L’índex ha de ser automàtic 

• Cal corregir les faltes d’ortografia i 
sintàctiques (les frases han de ser 
clares i conscises) 

 

Podeu fer servir les eines de la UPC: 
 
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics 



Apartats típics d’un informe tècnic: 
 
[Agraïments] 
[Prefaci/pròleg] 
 
Resum/Abstract 
 
Índex 
 
Introducció  
Base teòrica (fonaments, estat de l’art,...) 
Desenvolupament (instrumentació, disseny, implementació) 
[Proves experimentals i resultats, impacte econòmic/mediambiental 
Conclusions [i treball futur] 
 
Annexes 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Resum / Abstract: 
 
És la informació bibliogràfica del treball i que li diu al potencial lector què hi 
trobarà a dins. 

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. 

Mostra de resum en un 
TFG ja presentat 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Altres resums més 
discutibles… 

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 […] 

Comentaris personals, faltes d’ortografia,… 

Un TFG/M no és una novel·la… 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Introducció: 
 
La Introducció és un dels dos capítols més importants (l’altre són les conclusions). 
Ha de ser intel·ligible, sintètica i atractiva.  Ha de focalitzar el tema. 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 

Quan es redacta?  Al principi del treball cal fer una introducció provisional per centrar el 
problema.  Tot i així, la introducció s’elabora en finalitzar el treball, un cop es domina 
tota la informació generada. 

Apartats:   
1. Motivació (justificació de la necessitat) 
2. Problema que s’aborda i abast 
3. Estat de l’art (molt breu):  què s’ha fet fins ara en aquest camp, quins 
són els treballs més rellevants 
4. Quina és l’aportació del treball i objectius 
5. Organització de la resta de la memòria 



Fonaments (base teòrica, eines, estat de l’art), desenvolupament i resultats: 
 
L’extensió de la revisió de l’estat de l’art (fonaments) no hauria de ser superior a 
l’extensió de la part que és el treball original de l’estudiant. 
 
No s’ha de copiar manuals, llibres de text, pàgines d’internet…   
 
No s’ha de passar el traductor i copiar el resultat tal qual en el projecte (es nota 
molt). 
 
La redacció ha de ser pròpia per demostrar que s’han “digerit” els conceptes. 
 
Cal anar posant les fonts i referències al text (hi ha diversos convenis).  La 
bibliografia ha de ser prou completa, ben referenciada i ha d’incloure fonts fiables 
i contrastades, no només enllaços a internet de pàgines no tècniques.   

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Exemple de capítol d’un TFG ja presentat 
(pàgines de la 27 a la 43) 
 

No posar palla i omplir fulls perquè sí. 

… 
 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Extensió de 1 a 3 pàgines 
 
Han de resumir la contribució de l’estudiant i destacar la seva rellevància 
 
S’ha de ser objectiu.  Si no s’han assolit els resultats esperats s’ha de posar, però sense 
portar l’atenció cap  a aquest punt.  Al contrari:  Cal fer èmfasi en els assoliments (cal 
“vendre el producte”) 

Conclusions: 

 
 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Exemple d’estudiant que s’ha 
fixat massa en els resultats 
dolents 
 
(i això que el TFG era 
excel·lent! ) 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Consells finals: 
 

• El millor és anar escrivint a mida que s’avança 

• 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 cas als consells i crítiques que us faci el tutor. 

Annexes: 
 
Només es posen annexes si donen un valor afegit al treball 

Fase III. Redacció del TFG/TFM 



Fase IV.  Defensa del TFG/TFM 

És l’acte acadèmic més important i seriós de la carrera 
 
És pública.  Família i amics poden venir 
 
Cal vestir d’acord amb la importància de l’acte (xancletes i bermudes millor que 
no...) 
 
Preparació de la presentació.  Tècniques (índex, numerar les diapositives, 
llenguatge corporal, dicció,…).  Nerviosisme.  Assajos 
 

La UPC disposa d’eines de suport per a preparar la presentació oral: 
 
https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_oral_ca.pdf 



https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/curso.php?idCurso=oral&apEntrada=cas 

Fase IV.  Defensa del TFG/TFM 



Avaluació del TFG/TFM 

Fitxa d’avaluació 
 
En data el 13/06/2017 en Junta 
de Facultat Ordinària es va 
aprovar la Fitxa d’Avaluació per 
a TFG/TFM (Acord 010/17).  
 
A partir del Gener de 2018 tots 
els TFG/TFM s’avaluaran tenint 
en compte aquesta fitxa 
 



Qualitat dels TFG/TFM 

La realització i defensa del TFG/TFM és l’acte acadèmic més important en el sentit que és 
l’evidència de tots els coneixements i habilitats adquirits al llargs dels anys del programa 
formatiu.  
 
És una feina de mesos que cal encarar amb il·lusió i tenint controlats els aspectes més 
importants (tema, tutor, recursos) 
 
És una tasca personal de la qual a l’acabar us hauríeu de sentir orgullosos perquè heu aprés 
noves habilitats molt útils per al món laboral i heu posat a prova per primera vegada la vostra 
capacitat d’espavilar-vos i resoldre problemes complexos. 
 
Val la pena fer-ho el millor possible (treball, informe escrit, defensa oral) i val la pena mostrar-ho 
a la família i amics. 
 
Entre tots i totes, estudiants i professors, hem d’aconseguir que els TFG/TFMs de l’FNB siguin un 
referent de qualitat i un element més de prestigi de la nostra Facultat. 
 



           Normativa de la Facultat:  
http://www.fnb.upc.edu/content/treballs-fi-de-grau-i-màster 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia per la redacció i presentació del treball 

http://www.fnb.upc.edu/content/treballs-fi-de-grau-i-màster
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PLANIFICA’T: una eina molt útil 
Planificat.upc.edu 





Selecció de recursos web 2.0 gratuïts útils per diferents fases de  
realització del projecte 

        

          infografia 

 

Projecte 2.0 
https://magic.piktochart.com/output/1597198-projecte-20# 

 



PUBLICA 
publica.upc.edu 

Web que recull eines i recursos 
d’ajuda a l’elaboració de treballs 
acadèmics i de recerca. 



Drets d’autor, copyright, explotació.. 



 

 

Catàleg biblioteques UPC 
cataleg.upc.edu 



 



Servei de Llengües i Terminologia UPC 
https://www.upc.edu/slt/ca/ 



                                     UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BELLATERA 

 

  Altres recursos externs 

http://blogs.uab.cat/
dretsautor/ 



 
Altres recursos externs 

                                                                      UNIVERSITAT DE BARCELONA 

http://www.ub.edu/vocabularia/
eines-de-redaccio 





Lèxic Mariner 



Debat 

Torn d’intervencions i debat 


