TREBALL FI DE GRAU
(TFG)
6 crèdits=150h

Unitat Docent Vall d’Hebron

Requisits
• Tenir superades totes les assignatures de primer
curs del Grau
•Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla
d’estudis (equivalent a 240 crèdits ECTS)
•Es recomana també haver superat l’assignatura de

Medicina Preventiva i Salut Pública de 5è curs

Objectiu

• Introduir a l’estudiant en la metodologia de la
recerca com a mètode per generar coneixement aplicat

al desenvolupament i millora de la qualitat en l’exercici
professional en Medicina

Continguts assignatura

➢ Elaborar un projecte de recerca
➢ Presentar una memòria escrita.
➢ Exposar i defensar el projecte davant un
tribunal amb suport audiovisual.

Continguts del treball
• Formular un problema o pregunta de recerca.

• Realitzar una revisió bibliogràfica sobre l’evidència
científica que existeix sobre el problema de recerca.
• Redactar els antecedents o marc teòric, base científica
de la pregunta d’investigació.
• Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
• Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de
la recerca.
• Considerar els possibles conflictes ètics.
• Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la
recerca.
• Elaborar un pla de treball amb un cronograma que
garanteixi que el projecte de recerca es viable en
el temps.

Assignació TFG
▪ La UD presenta oferta de treballs i tutors segons
proposta dels departaments
▪ Cada estudiant tria TOTS els treballs assignant un
ordre de prelació.
▪ L’assignació de TFG es fa, tenint en compte les
preferències dels estudiants i el nombre màxim
d’estudiants
que
tutoritza
cada
professor/a
▪ Quan un TFG tingui més de una sol·licitud, s’aplicarà el
criteri de nota mitjana d’expedient acadèmic.
▪ Quan els estudiants que optin a un mateix TFG tinguin
la mateixa nota d’expedient, s’utilitzarà com a següent
criteri el nombre de crèdits ECTS superats

Assignació TFG
▪ El Coordinador/a de l’assignatura a cada UDH:
▪ revisarà i validarà l’assignació automàtica. També resoldrà
les incidències que s’hagin produït en el procés.
▪ comunicarà els resultats de l’assignació al professorat tutor.

▪ L’alumne/a:
▪ Podrà consultar el TFG assignat a l’enllaç (http://sia.uab.es) i
al seu expedient acadèmic.
▪ Haurà de contactar amb el tutor/a assignat

Metodologia de treball
▪ Planificar calendari de les tutories presencials obligatòries amb el
tutor

▪ Avaluació continuada del treball amb tres informes del tutor i
avaluació treball final
▪ Lliurament al tutor d’un esborrany previ al Treball
▪ Lliurament del títol treball en català, castellà i anglès, amb el vist i
plau del tutor
▪ Lliurament al tutor de la memòriadel treball (arxiu informatitzat)
▪ Lliurament a la GA de la UD memòria (arxiu informatitzat)

▪ Presentació oral davant d’un tribunal
▪ Eina informática (Tfe.uab.cat)

Treball escrit (I)
Principals característiques del TFG.
✓ L’extensió recomanada del text:

▪ 12 pàgines de 30 línies a doble espai
(Times New Roman, punt 12)
▪ 4200 paraules, 25560 caràcters amb espais)

✓ Es poden presentar fins a 4 figures i cinc taules que
siguin molt demostratives i continguin per si mateixes
un missatge didàctic.
✓ Resum del Treball en català o castellà i anglès amb
una extensió màxima de 150 paraules.

Treball escrit (II)
Apartats a incloure:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Títol i autor (i tutor)
Antecedents
Hipòtesi inicial i objectius
Material i mètodes
Pla de treball. Cronograma
Resultats que s’espera obtenir. Aplicabilitat
Pla de difusió
Equip de recerca
Pressupost
Bibliografia
Annexos

Treball escrit (III)
Principals característiques bibliogràfiques del TFG.
✓ Referències bibliogràfiques es presentaran segons l’ordre d’aparició en el
treball amb la corresponent numeració correlativa.
✓ Els noms de les revistes s’han d’abreviar d’acord amb l’estil utilitzat a
l’Index Medicus/Medline: ‘‘List of Journals Indexed’
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
✓ Per a més informació es pot consultar la “normativa del TFG” a la web de la
Facultat.

Presentació Oral. Tribunals
➢Tribunal: Format per 3 membres:
• Coordinador assignatura
• Coordinador UD o en qui delegui
• Membre del Departament, que no sigui el
Tutor.

➢Defensa Oral:
• Exposició oral de 15 min + 5 min
preguntes del Tribunal

Avaluació
➢ Valoració del Tutor (50%):
▪ Sessió inicial (10%): Cal ≥ 5 per poder continuar
▪ Sessió intermitja (25%)
▪ Sessió final (25%): Cal ≥ 5 per presentació oral.
▪ Avaluació memòria (40%): Cal ≥ 5 per presentació oral.
➢

Valoració Tribunal (50%)

Calendari 2022/2023 (1)

ASSIGNACIÓ

Fase

Termini tasca

Ordre

31-may-22
23 juliol - 3 setembre 2022

1 Data límit oferta departaments a la UDH i GA
2 Matriculació del TFG curs 2022/23 (automatrícula):
3 Introducció de la oferta TFG 2022/23 (UDH)
4 Inscripció del TFG (alumnes):
5 Publicació assignació

1 juliol - 15 setembre 2022

10-14 octubre 2022
24-oct-22

Alumne/a
6 Contacte inicial - [Alumne/a + tutor/a] - Entrevista

28 novembre 2022

7 1a sessió seguiment - [Alumne/a] - Lliurament informe
8 1a sessió seguiment - [Tutor/a] - Publicació rúbrica inicial

10 gener de 2023

9 1a sessió seguiment - [Alumne/a + tutor/a] - Tutoria per definir el títol del TFG

27 gener de 2023

SEGUIMENT

10 Alumne/a: Lliurament títol definitiu TFG
11 Tutor/a: Validació del títol del TFG
12 Data límit per sol.licitar defensa TFG avançada a l'abril
13 2a sessió seguiment - [Alumne/a] - Lliurament informe

27 gener de 2023
27 gener de 2023

23 febrer de 2023
23 febrer de 2023
23 febrer de 2023
Conv. abril: 23 febrer 2023
Conv. juny: 13 març 2023

14 2a sessió seguiment - [Tutor/a] - Publicació rúbrica de progrés
15 3a sessió seguiment - [Alumne/a] - Lliurament informe

Conv. abril: 17 març 2023
Conv.juny: 14 abril 2023

16 3a sessió seguiment - [Tutor/a] - Publicació rúbrica final
Lliurament final - [Alumne/a] - Lliurament TFG (Només per defensa TFG
avançada)
18 Lliurament final - [Alumne/a] - Lliurament TFG
19 Tutor/a - Lliurament final Publicació qualificació. Rúbrica memòria

17

Tutor/a
28 novembre 2022

Conv. abril: 3 març 2023
Conv. juny: 24 març 2023
Conv. abril: 24 març 2023
Conv.juny: 28 abril 2023

11 abril de 2023
15 maig de 2023
19 de maig de 2023

LLIURAMENT

Termini tasca
20 Data límit per Introducció del nom del TFG a l’expedient acadèmic (aplicació Sigm@/SET):

26 de maig de 2023

21 Publicació Tribunals i dates defensa dels TFG (Només per defensa TFG avançada)
22 Defensa individual del TFG davant Tribunal (Només per a defensa TFG avançada)
23 Publicació de Tribunals i dates de defensa dels TFG
24 Defensa individual del TFG davant el Tribunal
25 Publicar arxiu final de rúbiques i posar nota final

12 abril de 2023
26 abril al 12 de maig de 2023*
19 maig de 2023
29 maig al 30 juny 2023
6 juliol de 2023

(*)La defensa d'abril es pot veure prorrogada en funció del nombre d'alumnes que ho sol.licitin

Més informació …
✓ Guia Docent Treball Fi de Grau (codi 102926)

https://guies.uab.cat/guies_docents/public/portal/html/2020/assigna
tura/102926/ca
✓ Enllaç web de la Facultat on es desenvolupen
les característiques del TFG aprovades en la
Comisió de Grau

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/treball-fi-de-grau/treball-fide-grau-medicina-1345709633374.html

