
Orientacions per a 
la realització del 

TFG

Grau en Treball social



Normatives que regulen el Treball de fi de Grau

Segons el RD pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials [RD 1393/2007] …

• Las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de  Grado  concluirán  con  la  
elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado [art. 12.3]

• El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse  
en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de  
competencias asociadas al titulo [art. 12.7]

Normatives:

• Reial Decret RD 1393/2007

• Reial Decret RD 861/2010

• Normativa Reguladora de l'avaluació i de la qualificació de l'estudiantat a 

la UdL 

• Reglament del Treball de fi de Grau de la FEPTS



Què és el Treball de fi de Grau (TFG)?

El  TFG  és  un  treball  disciplinar  d’aprofundiment,  de  caràcter  transversal, 
orientat a l’avaluació de competències del títol.

L’estudiantat  al  realitzar-lo  haurà  de  demostrar  que  pot  establir  relacions 
efectives entre diferents matèries del grau.

En un TFG, l’activitat de l’estudiant és fonamentalment autònoma, on aspectes 
com  la  planificació  del  treball,  les  estratègies  de  resolució,  etc,  són 
responsabilitat de l’estudiant.

Consisteix en un treball de recerca rigorós i la presentació pública dels resultats 
sobre un tema específic que contingui una fonamentació teòrica i  un treball  
empíric.

Requisits acadèmics

Cal tenir 168 crèdits aprovats.

Tenir les següents matèries aprovades:

• Metodologia i Tècniques Quantitatives

• Tècniques d’Investigació Qualitatives

Període de matrícula

Matrícula ordinària, al setembre

Període d’avaluació

Juny



Elecció del tema

Prèviament a la matrícula els/les estudiants han de seleccionar, ordenats per 
grau d’interès, 3 àmbits temàtics, d’entre el següent llistat:

• Infància i família en risc social

• Adolescència en risc social

• Addiccions

• Gent gran

• Salut/Salut mental

• Discapacitat/diversitat funcional

• Participació social i animació sociocultural

• Immigració i multiculturalitat

• Justícia

• Gènere i acció socioeducativa  

• Serveis socials d’atenció primària

• Desenvolupament i cooperació internacional

• Exclusió social 

• Inserció socio-laboral

La Facultat assigna un tutor/a a cada alumne a l’inici  del curs,  amb el qual 
hauran de definir el contingut del TFG.
El TFG pot relacionar-se amb l’àmbit de Pràcticum.

Temporalització i tasques

El TFG és vist com una matèria i està planificada per a ser cursada durant el  
quart curs (setembre – juny).

El nombre de crèdits assignats al TFG del Grau de Treball Social és igual a 12 
ECTS.

Això  suposa  una  dedicació  aproximada  de  300  hores  (correspon  a  una 
dedicació de 18 h./setmana de treball autònom).

Cal realitzar al menys quatre tutories per a presentar el TfG.



Lliurament i presentació

D’acord amb el Reglament de TFG de la FEPTS, l’estudiant ha de presentar 
dos  exemplars,  un  en  format  paper  i  l’altre  es  dipositarà  a  la  Carpeta 
Compartida  de  l’espai  de  l’assignatura  del  Campus  Virtual,  on  podrà  ser 
consultat per tots els professors tutors de l’assignatura.

Oportunament es farà pública la data i l’hora en que cada treball haurà de ser 
exposat públicament i que serà entre el 23 de maig i el 17 de juny de 2016 
(període d’activitats avaluatives).

Donat  el  caràcter  públic  d’aquesta  exposició,  el  tutor/a  podrà  proposar  una 
presentació conjunta dels diferents TFG tutorats.

També podrà proposar que la presentació pública dels TFG es faci a través de 
pòsters, enregistraments de vídeo o altres mitjans.

A  la  exposició  oral  hi  assistiran  el  tutor/a  del  TFG  i  un  altre  tutor  de 
l’assignatura.

Avaluació

L’avaluació del TFG es planteja com una avaluació contínua i contempla tres 
moments:

1. Elecció del tema i planificació 

2. Desenvolupament del TFG 

3. Lliurament i presentació

En  cadascuna  d’aquestes  etapes  es  desenvolupen  diferents  competències 
avaluades a través dels resultats d’aprenentatge, segons es mostra en la taula 
següent:



FASE 1:  Elecció del tema i planificació

TASCA RESULTATS D’APRENENTATGE
Identificar el tema Ha  establert  uns  criteris  per  la 

selecció del tema.
Ha aplicat els criteris en la selecció.

Portar  a  terme  una  cerca 
documental sobre el tema escollit

Ha identificat els descriptors clau del 
tema.
Ha  realitzat  una  cerca  bibliogràfica 
avançada.
Ha  seleccionat  referències 
documentals  adients  per  la 
construcció del marc teòric

Establir  objectius  i  plantejar 
hipòtesi de treball

Ha plantejat els objectius adients a la 
temàtica escollida.
Ha formulat les hipòtesi del treball.

Organitzar  els  elements 
fonamentals del treball

Ha delimitat el context d’estudi.
Ha  identificat  els  elements 
estructurals del treball.
Ha  concretat  els  recursos  i  la 
metodologia que cal emprar en funció 
dels objectius
Ha  proposat  un  cronograma  de 
desenvolupament del treball

FASE 2: Desenvolupament del TFG

TASCA RESULTATS D’APRENENTATGE
Seleccionar  i  integrar  les  fonts 
fonamentals  per  a  la  construcció 
del marc teòric del TFG

Ha integrat la informació més rellevant 
de la bibliografia revisada.
Ha redactat el marc teòric partint de la 
informació prèviament escollida.
Ha situat  el  treball  en el  context  del 
marc teòric.

Recollir,  analitzar  i  interpretar  les 
dades obtingudes

Ha establert la metodologia de treball. 
Ha executat el treball de camp.
N’ha analitzat els resultats

Elaborar conclusions i prospectiva 
de continuïtat

Ha elaborat les conclusions en relació 
als objectius proposats en el treball i/o 
les hipòtesis plantejades.
Ha  determinat  una  prospectiva  de 
continuïtat  d’estudis  a  partir  dels 
resultats obtinguts.



FASE 3: Lliurament i presentació

TASCA RESULTATS D’APRENENTATGE
Dominar  el  llenguatge  científic  en 
català,  castellà  o  una  tercera 
llengua  i  comunicar  de  manera 
correcta la informació.

Ha  presentat  de  manera  clara, 
estructurada i entenedora el TFG.
Ha redactat el TFG seguint les pautes 
formals d’escriptura acadèmica.
Ha utilitzat  els  recursos més adients 
per la seva presentació.

Respondre de manera correcta les 
qüestions  plantejades  a  la 
presentació oral

Ha  seleccionat  i  prioritzat  les 
preguntes  d’acord  a  la  seva 
importància.
Ha  dedicat  més  atenció  a  les 
qüestions més significatives.
S’ha  expressat  amb  convicció  i 
propietat.

D’acord  amb  el  Pla  d’estudis  del  Grau  de  Treball  Social  de  la  FEPTS, 
l’avaluació del TFG es farà tenint en compte els següents percentatges:

• Valoració del disseny d'investigació (20%). - Fase 1
• Valoració del treball de camp (25%) - Fase 2
• Valoració de l'informe d'investigació (35%) - Fase 3
• Participació en tutories (10%) - Fases 1, 2 i 3
• Presentació oral (10%) - Fase 3

Propietat  intel·lectual  i  aspectes  de 
confidencialitat

Des de la Facultat se seleccionaran els treballs de millor qualitat i es trametran 
al Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), a través de 
la Biblioteca de la Universitat, per tal que puguin ser consultats per la comunitat 
universitària, amb l’autorització prèvia de qui l’ha realitzat, respectant-ne el seu 
dret a la propietat intel·lectual que està regulada per la normativa vigent de la 
Universitat de Lleida.


