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Presentació



Què són i què comporten els TFG?



Propostes d’avaluació de TFG



Elements a tenir en compte en la
direcció i gestió de TFG

Què són els TFG?

TFG … Grup d'Interès- Innovació

Docent en Ensenyament Superior: Treballs Fi
de Grau

 Grup

interdisciplinari creat al setembre 2008
per “estudiar la problemàtica relacionada amb
la definició i posada en funcionament dels
treballs fi de grau [a la UAB]”
 Projectes ...

DISCLAIMER
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau



GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Presentació
 GI-IDES:

ÍNDEX

Segons el RD pel que s’estableix la 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]
(hi ha especificacions més precises en les directrius dels
títols que formen professions regulades)
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Una definició més precisa depèn
de la titulació ...









Nombre de crèdits ECTS assignats
Durada prevista (semestral/anual)
Orientació i tipologia (acadèmic, professional ..)
Competències a desenvolupar
Activitats formatives previstes (% activitats
dirigides, supervisades, autònomes, avaluació)
Forma de treball (individual/grup)
Metodologia d’avaluació
ALMENYS PARCIALMENT JA S’HA DEFINIT ...
ESTÀ A LA MEMÒRIA DE CADA GRAU

GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

(J.L. del Val,
U.Deusto):

Crèdits ECTS

Activitats form.
Avaluació


Els crèdits dels TFG a la UAB

Competències
Activitats form.
Avaluació

Ciències

Orientacions del TFG ...



fac. lletres i
traducció (13)

Crèdits ECTS
Competències




GIGI-IDES:
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eng. química
g. aeronàutica

infermeria:
9 ECTS

18 places nou
2500
ingrés

4

Orientacions del TFG:

Activitats form.
Avaluació

35 nou
4200 places
ingrés

informàtica,
telecos (3)
pedag./crim.
fac. comunic.
fac. economia
turisme (11)

Una proposta de generalització:

Orientació TFG

 Professionals

Inclouen tot tipus de treballs que “simulen” situacions
de tipus professional en l’àmbit del grau: projectes
d’enginyeria; informes tècnics; disseny d’un projecte
de difusió cultural, la gestió d'infermeria en planta,
disseny d’un pla d’empresa ...

 Treballs teòrics/experimentals

Treballs teòrics/experimentals

Projectes realitzats en l’àmbit d'intercanvis Socrates/Erasmus
Pre- incubadores d’empreses
Voluntariat o d’Emprenedoria Social

c. ambientals,
química (2)

Arts i H.

Informes tècnics

correspon a algun dels anteriors, desenvolupat fora de la U.

matemàtiques.
física ... (4)

medec./psicol.
veterinària (5)

Projecte “clàssic” d’enginyeries

Pràctiques en empreses

les biologies i
geologia (8)

C. Salut

estudis teòrics orientats al desenvolupament d’una idea, prototip



15 crèdits

educ./dret/r.lab
facs. sociologia i
lletres (9)

estudis o informes sobre equips, sistemes, que tractin aspectes tècnics,
econòmics, de planificació ...



12 crèdits

C. Socials i
Jurídiques

disseny d’un equip, software, execució d’una obra o projecte; càlculs,
especificacions, plans, pressupostos



6 crèdits

Enginyer.

GIGI-IDES:
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Orientació TFG
Competències

Crèdits ECTS
Orientació TFG



revisió crítica de la literatura d’un tema, actualització
sobre procediments o iniciació a la investigació ..
que es pot dur a terme:
 a la pròpia Universitat
 en el marc d’unes pràctiques en empresa
 en l'àmbit d’intercanvis Socrates/Erasmus
 formant part d’un projecte de Voluntariat o
Emprenedoria Social

GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Crèdits ECTS

Competències TFG

Orientació TFG
Competències
Activitats form.

Específiques + Transversals

Avaluació

Hem fet servir el model TUNING, un
xic modificat, per a fer-ne l’anàlisi
Competències instrumentals
Habilitats cognitives (aprendre a conèixer)
1 Coneixements generals bàsics
2 Coneixements bàsics de la professió
Capacitats metodològiques
3 Capacitat d’anàlisi i de síntesi
4 Capacitat de raonament crític
5 Capacitat d’organitzar i planificar
6 Resolució de problemes
7 Presa de decisions
Destreses tecnològiques
8 Habilitats bàsiques en informàtica (maneig de l’ordinador)
Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i
9
analitzar la informació provinent de fonts diverses)
Destreses lingüístiques i de comunicació
10 Comunicació oral i escrita de la pròpia llengua nativa
11 Coneixement d’una segona llengua

GIGI-IDES:
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Crèdits ECTS

Resultats

Competències interpersonals
12 Capacitat d’autocrítica i de crítica interpersonal
13 Capacitat de treball en equip
14 Capacitat de direcció
15 Capacitat de treballar en un equip interdisciplinar
16 Habilitats interpersonals
17 Capacitat de comunicar‐se amb experts d’altres àrees
18 Apreciació de la diversitat i de la multiculturalitat
19 Habilitat de treballar en un context internacional
20 Compromís ètic
Competències sistèmiques/integradores
21 Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica
22 Habilitats de recerca
23 Capacitat d’aprendre autònomament
24 Interès per actualitzar coneixements
25 Capacitat d’adaptar‐se a les noves situacions
26 Capacitat de generar noves idees (creativitat)
27 Lideratge
28 Coneixement de cultures i costums d’altres països
29 Habilitat de treballar de forma autònoma
30 Disseny i gestió de projectes
31 Iniciativa i esperit emprenedor
32 Preocupació per la qualitat
33 Motivació per assolir l’èxit

Les activitats formatives en els
TFG (1)

Orientació TFG
Competències
Activitats form.
Avaluació

 Activitats dirigides: sessions presencials (en
grup) destinades a orientació general bàsica
sobre el TFG o per a proporcionar eines
específiques que puguin resultar útils als
estudiants (sessions metodològiques o
instrumentals), com:






Recursos documentals
Disseny d’una planificació de treball
Ús de software específic
Preparació de presentacions orals
etc.
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Crèdits ECTS
Orientació TFG
Competències
Activitats form.
Avaluació

Les més “votades” ....
Competències Tuning als TFG de la UAB

Comunicació oral i escrita de la pròpia llengua nativa
Habilitats de gestió de la informació
Capacitat d’organitzar i planificar
Capacitat de raonament crític
Coneixement d’una segona llengua
Resolució de problemes
Capacitat d’anàlisi i de síntesi
Capacitat de generar noves idees (creativitat)
Capacitat d’aprendre autònomament
Habilitats bàsiques en informàtica (maneig de l’ordinador)
Preocupació per la qualitat
Compromís ètic
Habilitat de treballar de forma autònoma
Presa de decisions
Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica
Disseny i gestió de projectes
Iniciativa i esperit emprenedor
Apreciació de la diversitat i de la multiculturalitat
....
GIGI-IDES:
IDES: Treballs Mitjana aritmètica de competències per fitxa
fi de Grau

Crèdits ECTS
Orientació TFG
Competències
Activitats form.
Avaluació

64
Total
56
44
38
37
37
35
34
34
33
30
26
25
25
22
21
20
20
16

% totals
87,5%
68,8%
59,4%
57,8%
57,8%
54,7%
53,1%
53,1%
51,6%
46,9%
40,6%
39,1%
39,1%
34,4%
32,8%
31,3%
31,3%
25,0%

11,06

Les activitats formatives en els
TFG (2)

 Activitat supervisada: activitat que requereix de
forma puntual la supervisió del professor, a
pesar de que l’estudiant la desenvolupa de
forma autònoma:

 sessions (individuals) de tutoria amb el professor
amb la finalitat d’assessorar a l’estudiant durant
el desenvolupament del treball
 sessions en grups petits, amb la finalitat de
presentar el projecte d’un TFG, o resultats
parcials del mateix, seguits de discussions entre
iguals
 etc.

GIGI-IDES:
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Crèdits ECTS
Orientació TFG
Competències
Activitats form.
Avaluació

Les activitats formatives en els
TFG (3)

 Activitats autònomes: aquelles on l’estudiant
organitza el seu temps i esforç de la manera
que li sembla més convenient per aconseguir
els seus objectius. En el cas dels TFG,
s’hauria d’emfatitzar:
 plantejar les tasques principals que comporta
el treball a realitzar, per a poder planificar
adequadament la seva tasca
 revisar la planificació proposada, almenys un
cop durant la realització del mateix, per
ajustar-la si és necessari

GIGI-IDES:
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Crèdits ECTS
Orientació TFG
Competències
Activitats form.
Avaluació

 Activitats d’avaluació: les que tenen com a
finalitat comprovar que l’estudiant ha
aconseguit les competències associades a la
matèria objecte d’avaluació.
En el TFG s’han de valorar:
 la memòria del TFG
 la seva defensa

però és necessari tenir en compte que
l’avaluació per competències exigirà altres
fonts d’informació complementaries!
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Crèdits ECTS

Crèdits ECTS

Orientació TFG

Orientació TFG

Competències
Activitats form.
Avaluació

Dedicació temporal ... típica?
(estudiants)
%

6 ECTS
(150 h)

%

12 ECTS
(300 h)

0%

--

5%

15

Activitat supervisada

10%

15

10%

30

Activitat autònoma

85%

126

83%

249

5%

9

2%

6

Activitats de formació
Activitats dirigides

Activ. d’avaluació

No hi ha una “traducció automàtica” senzilla en
hores de dedicació pels altres agents !!
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Les activitats formatives en els
TFG (4)

Competències
Activitats form.
Avaluació

Quines metodologies
d’avaluació s’han previst pels
TFG als graus de la UAB?

Uns quants exemples:
 Valoració director (fins un 40%); competències transversals
(15%); contingut i desenvolupament (30%); presentació (mínim
15%) [C.Ambientals]
 El tutor valora les competències adquirides i el treball (fins
40%); comissió avaluadora: valora competències transversals,
contingut treball, dificultat i presentació (fins 80%) [Biologies]
 Avaluació del projecte mitjançant tribunal (80%); i informe del
tutor (20%) [Periodisme]
 Treball escrit, amb exposició oral i defensa tribunal. Informe
tutor (40%, valora treball i competències). Comissió: 60%
(defensa, competències, contingut, ... ) [Psicologia]
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

per acabar ...

 Què

Elements distintius dels TFG
els distingeix, en comparació amb...

 pràctiques o treballs o “assajos” que
puguin portar-se a terme en les diferents
assignatures del grau
 la memòria final d’unes pràctiques
(professionals)
 el treballs fi de màster o tesis doctoral

Han d’estar orientats a
l’avaluació de
competències
associades al títol

En un TFG, l’estudiant
realitza principalment
activitat
autònoma

L’estudiant hauria de
poder demostrar que
pot establir relaciones
efectives entre diverses
de les matèries del grau

El rol de l’estudiant ha
de ser actiu, en
contraposició amb les
situacions (en general)
de les pràctiques
externes

CARÀCTER
TRANSVERSAL

… i de les altres assignatures del grau?
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau
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I en relació a d’altres assignatures del
mateix grau?
Coincidències









Guia docent pública i
comú a tots
Calendaris acadèmics
fixats que cal seguir
Horaris i tutories
establerts a priori que
s’han de complir
Avaluació continuada
Validació de continguts i
carrega lectiva (alumnes i
professorat)

GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

planificació del treball,
estratègies de resolució etc.
són RESPONSABILITAT DE
CADA ESTUDIANT

Diferències








Assignatura amb un gran
nombre de professors
En la que l’estudiant és el
que ha de planificar-ne el
desenvolupament
Amb “contingut” diferent
per cada estudiant
I per tant amb moltes més
dificultats per avaluar amb
criteris homogenis

Eines que faciliten la tasca dels
diferents agents implicats en els TFG:
 Organització interna dels processos relatius
als TFG clara i ben definida
 Existència d’un coordinador o responsable
dels TFG de la titulació com a referent en tot
moment
 Guia docent de TFG concreta i detallada
 Mecanismes de comunicació ben establerts,
sobre tot en relació als estudiants
 Metodologia per l’avaluació del TFG de fàcil
ús, clara i ben explicitada
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Avaluació del TFG
G
N
Nou
paradigma
di
d’
d’avaluació
l
ió també
bé en els
l TFG
TFG:

Propostes d’avaluació dels
Treballs Fi de Grau

 Fins
Fi ara:
9 Avaluació basada en continguts tècnics
9 Elevada subjectivitat

9
9
9

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Nou plantejament:
S’avaluen competències
p
Avaluació formativa
El més objectiva possible (“traçable”)
( traçable )

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Avaluació del TFG
G

a) Competències a avaluar [específiques i transversals]

Es tracta d’avaluar competències adquirides per
l’estudiant ..., per tant haurien de definir
definir-se:
se:
a) Les competències a avaluar
són necessaris ...
[específiques i transversals]
b) Cóm s'avalua l’adquisició
indicadors
objectius
d’aquestes competències
c) Quan s'efectua
moments d’avaluació
d) De quina manera
accions d’avaluació
e) Qui avalua
agents avaluadors
f) Com es tradueix l’avaluació en
criteri objectiu
una qualificació final
únic amb un
únic,
GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

procés traçable

Específiques

Transversals

1

2

Comunicació
Competències
específiques de la
titulació

oral i escrita en
llengua pròpia

4

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Habilitats de
gestió de la
informació
5

Raonament

Resolució de

crític

problemes

3
Organització i
planificació

6
Anàlisi i síntesi

b) Cóm s'avalua l’adquisició d’aquestes competències?
(i di d
(indicadors
objectius)
bj i )
Els resultats d
d’aprenentatge
aprenentatge s’han
s han de
descriure de forma precisa, en funció de la
matèria a avaluar (TFG) i del moment en que
es realitza
li
l’
l’avaluació
l
ió

c)) Q
Quan es realitza l’avaluació?
Per poder garantir una avaluació formativa ...

1

 Seria desitjable una avaluació, si no de forma
continuada almenys en diversos moments durant la
continuada,
realització del TFG.

Comunicació oral i
escrita en llengua
pròpia

Indicadors o resultats d’aprenentatge de l’exemple:
a) Explica idees i conceptes de forma
entenedora

d) Lliga bé els conceptes del
discurs

b) Utilitza el vocabulari adequat en cada
circumstància

e) Escriu clara i correctament

c) Mostra empatia amb l'audiència, to i
volum …

f) Documenta adequadament els
treballs

 Propostes de les Guies AQU d’avaluació de
p
als TFG
competències
9 àmbit Ciències Socials i Jurídiques (5 moments)
9 àmbit Enginyeries (3 moments o fites)

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau
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Projecte AQU d’avaluació de competències en el TFG
de Ciències Socials i Jurídiques
J
q
¾

Projecte AQU d’avaluació
ó de competències
è
en el TFG
d’Enginyeries

Distingeixen 5 fases:
FASE 1: Elecció del Tema

¾

FASE 2
2: Pl
Planificació
ifi
ió
Informe al
FASE 3: Desenvolupament
tutor de
justificació
FASE 4: Entrega i presentació
del tema Elaboració
calendari de
FASE 5: Avaluació,, recomanacions
treball i
orientacions
entrega de Informes de
progrés
capítols
(desenvolupament
+ revisió)
ó)
ò
Memòria
i
defensa oral Elaboració d’un
dossier
d’aprenentatge
GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

i

Distingeixen
3 moments o fites:
g

INICI
(final primer mes)

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

SEGUIMENT
(segona meitat)

FINAL

d)) Q
Qui avalua?

d) De quina manera avaluem?
ACCIONS D’AVALUACIÓ
Informe inicial
Exposició
INICI

Informe de progrés

SEGUIMENT

AGENTS D’AVALUACIÓ
Ó
Memòria
Defensa

Professor director
Professor-director
Estudiants
Altre professor?
Expert extern?

Professor-director
P
f
di
Altre professor?
Expert extern?

Tribunal

INICI

SEGUIMENT

FINAL

FINAL

Punt de “no retorn”
en la qualificació
(NO PRESENTAT)

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Un exemple ....

Escollir indicadors de cada competència

Escollir competències a avaluar (específiques i transversals)
Específiques

…. Fitxes competències

1
Comunicació
oral i escrita en
Competències
específiques de la
titulació

llengua
g pròpia
p p

Organització i
planificació

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Competencias
específicas de la
titulación

4

3

Comunicació oral i Habilitats de gestió
escrita en llengua
de la informació
pròpia

Organització i
planificació

Anàlisi i síntesi

Transversals
COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES
DEL GRAU
(a)

2
Habilitats de
gestió de la
informació

(b)
(c)
(d)
(e)....

COMUNICACIÓ
ORAL I ESCRITA
EN LENGUA
PRÒPIA

GESTIÓ DE LA
INFORMACIÓ

(a)

(c)

(b)
(c)
(d)

3

2

1

1..n

(e)

4
Anàlisi i síntesi

(f)
2. Indicadors
3. Fites i accions
4. Indicadors →
accions
5. Puntuació
indicadors

GI--IDES: Treballs
GI
6. Qualificació
fi de Grau

(a)
(d)

ORGANIZACIÓ
I PLANIFICACIÓ

ANÁLISI I
SINTESI

(a)

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Definir fites i accions
2

1

3

Comunicació oral i
escrita en llengua
pròpia

Habilitats de gestió
de la informació

Organització i

(a), (b), (c), (d), (e), (f)

(a), (c), (d)

(a), (b), (c)

FITA D’INICI

planificació

FITA DE SEGUIMENT

Informe inicial
Exposició

Informe de progrés

Assignar indicadors a les fites i accions
4

2

1

4

3

Anàlisi i síntesi

Comunicació oral i
escrita en llengua
pròpia

Habilitats de gestió
de la informació

Organització i

(a), (d), (e)

(a), (b), (c), (d), (e), (f)

(a), (c), (d)

(a), (b), (c)

FITA FINAL

Memòria

FITA D’INICI

2.d

Defensa

Fitesi iaccions
accions
3.3.Fites

3.a

(a), (d), (e)

FITA DE SEGUIMENT

4.a

f
Informe
iniciall

1.c

Anàlisi i síntesi

planificació

1.a

1.b

2.a

2.c

FITA FINAL

1.e

4.a

2.c

3.c

4.e

Memòria

3.b
Exposició

1.f

2.d
1.a

4.d

Informe de progrés

1.c

1.d

4.e
Defensa
f

4
4. Indicadors →
accions

4. Indicadors →
accions
5. Puntuació
indicadors

5. Puntuació

GI--IDES: Treballs
GI
6. Qualificació
fi de Grau

GI--indicadors
GI
IDES: Treballs
6. Qualificació
fi de Grau

Comunicació oral i escrita en llengua pròpia

Avaluar ...

Grau de compliment

 Implica associar a cada indicador una “puntuació”
o rúbrica ...
 ... generalment amb 4 nivells (A, B, C, D) o bé:
Puntuació

Significat

0 (D)

No es compleix ll’indicador
indicador

1 (C)

L’indicador es compleix amb el nivell MÍNIM exigit

2 (B)

L’indicador es compleix amb el nivell DESITJABLE

3 (A)

L’Indicador es compleix amb un nivell D'EXCEL·LÈNCIA

És convenient DEFINIR EXPLÍCITAMENT en
cada cas el nivell d'èxit de l’indicador
GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

mínim
1

a) Explica idees i conceptes de forma
entenedora
b) Utilitza el vocabulari adequat en
cada circumstància. Fa ús del lèxic
tècnic quan és necessari

Grau de compliment

desitjable
2

Grau de compliment

excel·lent
3

L’estudiant transmet
clara i concisament les
seves idees

c) En exposicions orals: mostra
empatia amb l'audiència, to i
volum , …
d) Lliga bé els conceptes del discurs
e) Escriu clara i correctament
f) Documenta adequadament els
treballs

a) Explica
idees i conceptes
de
p
p
forma entenedora

DESITJABLE
L’estudiant transmet clara i concisament
les seves idees

5. Puntuació

indicadors
GI--IDES:
GI
Treballs
6. fi
Qualificació
de Grau

16

Comunicació oral i escrita en llengua pròpia
Grau de compliment

L’estudiant
estud a t ttransmet
a s et
clarament les seves
idees

L’estudiant
estud a t ttransmet
a s et
clara i concisament les
seves idees

mínim
1

a)) E
Explica
li id
idees i conceptes
t d
de fforma
entenedora
b) Utilitza el vocabulari adequat en
cada circumstància. Fa ús del lèxic
tècnic quan és necessari

Comunicació oral i escrita en llengua pròpia

Grau de compliment

Grau de compliment

desitjable
2

excel·lent
3

a)) E
Explica
li id
idees i conceptes
t d
de fforma
entenedora
b) Utilitza el vocabulari adequat en
cada circumstància. Fa ús del lèxic
tècnic quan és necessari
c) En exposicions orals: mostra
empatia amb l'audiència, to i
volum , …

d) Lliga bé els conceptes del discurs

d) Lliga bé els conceptes del discurs

e) Escriu clara i correctament

e) Escriu clara i correctament

f) Documenta adequadament els
treballs

f) Documenta adequadament els
treballs

MÍNIM
L’estudiant transmet clarament les
seves idees

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Comunicació oral i escrita en llengua pròpia
mínim
1

Grau de compliment

Grau de compliment

desitjable
j
2

excel·lent
3

a) Explica idees i conceptes de forma
entenedora

L’estudiant transmet clarament les
seves idees

L’estudiant transmet clara i
concisament les seves idees

L’estudiant transmet idees amb
un alt grau d’abstracció

b) Utilitza el vocabulari adequat en
cada circumstància. Fa ús del lèxic
tècnic quan és necessari

L’estudiant mostra un domini de la
terminologia tècnica pròpia del camp
d’estudi.

Mostra
domini
i
utilitza
dita
terminologia
en
els
moments
adequats. És capaç d’explicar
conceptes utilitzant un vocabulari
menys tècnic si és necessari

El domini del vocabulari tècnic és
excel·lent. L’estudiant sap adequar
el nivell de les explicacions
tècniques a cada circumstància.

c) En exposicions orals: mostra
empatia amb l'audiència, to i
volum , …

L’exposició és de baixa qualitat
(materials poc elaborats, nerviosisme,
etc.),
encara
que
aconsegueix
transmetre el missatge adequat.

Els materials utilitzats en l’exposició
són de qualitat. L’exposició és clara i
adequada a l’audiència.

La qualitat de l’exposició és
excel·lent no només en relació als
continguts sinó també a l’actitud de
l’estudiant (aspecte físic, postura,
gests, to de veu,...).

d) Lliga bé els conceptes del discurs

L’estudiant és capaç de transmetre
idees, conceptes i resultats a través d’un
discurs
estructurat
en
que
les
conclusions
l i
van precedides
did
d
de
l
las
premisses i raonaments.

Ídem, d’una manera estructurada i
concisa.

Ídem, utilitzant el mínim número de
premisses i aconseguint un discurs
fàcilil de
fà
d seguir
i i amè.
è

e) Escriu clara i correctament

L’estudiant no comet faltes d’ortografia
bàsiques encara que poden aparèixer
algunes menors (accents,..). Les frases
estan correctament estructurades i
lògicament enllaçades.

Escriu correctament des del punt de
vista gramatical, transmetent idees i
conceptes
d’una
d
una
manera
comprensible.

Transmet a través del llenguatge
escrit idees i conceptes clara i
concisament aconseguint a més
concisament,
un text agradable de llegir.

f) Documenta adequadament els
treballs

La documentació tècnica del projecte
(informes, manuals d’ús, fulls de
p
, ) existeix i acompleix
p
especificacions,...)
les normes pròpies del camp d’estudi.

La
documentació
està
estructurada i p
presentada.

La documentació és excel·lent.

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

ben

Grau de compliment

L’estudiant
estud a t ttransmet
a s et
clarament les seves
idees

L’estudiant
estud a t ttransmet
a s et
clara i concisament les
seves idees

L’estudiant
estud a t ttransmet
a s et
idees amb un alt grau
d’abstracció

a) Explica
idees i conceptes
de
p
p
forma entenedora
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Grau de compliment

Grau de compliment

mínim
1

c) En exposicions orals: mostra
empatia amb l'audiència, to i
volum , …

a) Explica
idees i conceptes
de
p
p
forma entenedora

Grau de compliment

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

desitjable
2

excel·lent
3

EXCEL·LENT
L’estudiant
L
estudiant és capaç de explicar i
transmetre les seves idees amb un alt
grau d’abstracció

18

Disposant d’una taula de rúbriques per a
cada competència associada al TFG ...
 Es pot elaborar un model d’informe
d informe per a
cada un dels moments en que es vol avaluar
el progrés de l’estudiant:
l estudiant:

9 amb“entrades” per a cada un dels indicadors que
s’ha p
previst avaluar en aquell
q
moment
9 amb les rubriques segons el modelo previst ...
9 es pot complementar amb informació qualitativa

 I també ens permet “recuperar” la informació
relativa a cada competència al finalitzar el
procés d’avaluació
GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Avaluació de la 1
1ª fita: INFORME INICIAL

Puntuació
(0 1 2 3)
(0,1,2,3)

Puntuació
(0,1,2,3
, , , )

Avaluació de la 2ª fita: INFORME DE PROGRÉS
(Indicadores de las competències específiques) ..................

4.a Identifica les parts fonamentals del projecte, dibuixant un diagrama a nivell de blocs
que els descrigui i que visualitzi les relacions entre ells.

2

2.d Justificar la fiabilitat (solvència) de les fonts obtingudes

1

1.a Explica les idees de forma entenedora
1 b Utilitza el vocabulari adequat en cada circumstància
1.b
circumstància. Fa ús del lèxic tècnic quan és
necessari
2.a Explica l’estratègia de cerca de la informació utilitzada, demostrant que s’han consultat
o es consultaran les fonts més importants del camp d’estudi

3.a Inclou la planificació del projecte en forma d’un diagrama GANTT o similar

2.c Citar les fonts d’informació utilitzades d’acord amb els estàndards reconeguts
internacionalment i fent referència en els moments adequats

Avaluació de la 1ª fita: EXPOSICIÓ

Puntuació
(0,1,2,3)

2.d Justificar la fiabilitat (solvència) de les fonts obtingudes
3 b Realitza un seguiment del grau de compliment de la planificació inicial
3.b
inicial, identificant i
analitzant les desviacions detectades

1.c En exposicions orals: mostra empatia amb l'audiència, utilitza el to i volum
adequats, …

4.d Sintetitza la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió global.....

Comentaris:

Completar l’avaluació realitzada en el primer moment dels següents indicadors:
4.a Identifica les parts fonamentals del projecte, dibuixant un diagrama a nivell de blocs
que els descrigui i que visualitzi les relacions entre ells.
Comentaris:

Firma: (agent avaluador)

Firma: (agent avaluador)

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Avaluació de la 3ª fita: MEMORIA FINAL
(Indicadores de las competencias específicas)

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Puntuació
(0,1,2,3)

….

FITA D’INICI

FITA DE SEGUIMENT

1.e Escriu clara i correctament

2.d

1.f Documenta adequadament el treball

3.a

4.a
Informe inicial

2.c Citar les fonts d’informació utilitzades d’acord amb els estàndards reconeguts
internacionalment i fent referència en els moments adequats

1.c

3.c Analitza el nivell de compliment final de la planificació inicial, identificant els motius i
les conseqüències de les eventuals desviacions detectades

Exposició

1.a

1.b

2.a

2.c

1.e

4.d

1.f

2.c

2.d
Informe de progrés

1.a

1.c

1.d

(Indicadors de las competencies específiques)
1.a Explica idees i conceptes de forma entenedora

1.c En exposicions orals: mostra empatia amb l'audiència, to i volum , …
1.d Lliga bé els conceptes del discurs

Puntuació
(0 1 2 3)
(0,1,2,3)

….

1

Habilitats de gestió
de la informació

Organització i

(a), (b), (c), (d), (e), (f)

(a), (c), (d)

(a), (b), (c)

Comentaris
Firma: (tribunal)

3

Comunicació oral i
escrita en llengua
pròpia

4.e Avalua els resultats del projecte, comparant-los amb resultats similars de fonts
externes ….

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

2
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4.e

planificació

4.e
Defensa

4.e Avalua els resultats del projecte, comparant-los amb resultats similars de fonts
externes ….

Avaluació de la 3ª fita: DEFENSA

3.c

Memòria

3.b
4.a

FITA FINAL

4
Anàlisi i síntesi

(a), (d), (e)

Finalment, l’avaluació s’ha de poder fer per competències ...
I i i
Inici

Segui
Seguiment

Fi l
Final

…

…

…

a) Explica idees i conceptes de forma entenedora

2

2

b) Utilitza el vocabulari adequat en cada circumstància. Fa ús del lèxic tècnic
quan és necessari

1

COMPETÈNCIES I INDICADORS
(Competències específiques …)

C
Competència
tè i 3
3: O
Organització
it
ió i planificació
l ifi
ió
a) Inclou la planificació del projecte en forma d’un diagrama GANTT o similar

1

Competencia 1: Comunicació oral i escrita en llengua pròpia

c) En exposicions orals: mostra empatia amb l'audiència, to i volum , …

2

3

d) Lliga bé els conceptes del discurs

2

e) Escriu clara i correctament

2

f) Documenta adequadament els treballs

2

a) Explica l’estratègia de cerca de la informació utilitzada, demostrant que s’han
consultat o es consultaran les fonts més importants del camp d’estudi
c) Citar les fonts d’informació utilitzades d’acord amb els estàndards reconeguts
internacionalment i fent referència en els moments adequats
1

d) Sintetitza la informació obtinguda i els coneixements propis en una visió
global.....

2

e) Avala els resultats del projecte comparant-los amb resultats similars de
fonts externes …

I naturalment
naturalment...

S’han de decidir (i fer públics) els criteris de
qualificació del TFG
Per exemple:

9 S’han de complir TOTS els indicadors. Un indicador
puntuat amb un 0 impedeix superar el TFG
9 Si un 70% dels indicadors s’han
s han puntuat amb un 3,
3 i
menys d’un 10% dels indicadors s’han puntuat amb un
1, el TFG es qualificarà com EXC o MH
9 Si com a màxim un 15% dels indicadors s’han puntuat
amb un 1, el TFG es qualificarà com NT
casos el TFG es qualificarà com AP
9 En la resta dels casos,

3

2

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

Resum




Creiem que proposar una llista d’indicadors objectius i
uns
u
s c
criteris
te s de pu
puntuació
tuac ó de
dels
s mateixos
ate os co
contribueix
t bue a
homogeneïtzar les qualificacions, a augmentar la
“traçabilitat” dels resultats i en definitiva, a augmentar
la qualitat del procés d
d’avaluació
avaluació dels TFG.
TFG
Però tot això requereix un canvi de mentalitat dels
estudiants, dels directors/tutors dels TFG, dels
membres del tribunal, dels Centres.....que no serà
fàcil....

... En el nostre exemple: NOTABLE

6. Qualificació

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

1

2
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GI
fi de Grau



2

Competència 4: Capacidad d’anàlisi isíntesi

2
2

2

c) Analitza el nivell de compliment final de la planificació inicial, identificant
els motius i les conseqüències de les eventuals desviacions detectades

a) Identifica les parts fonamentals del projecte, dibuixant un diagrama a nivell
d bl
de
blocs que els
l d
descrigui
i i i que visualitzi
i
lit i lles relacions
l i
entre
t ells.
ll

Competència 2: Gestió de la informació

d) Justificar la fiabilitat (solvència) de les fonts obtingudes

b) Realitza un seguiment del grau de compliment de la planificació inicial,
identificant i analitzant les desviacions detectades

GI--IDES: Treballs
GI
fi de Grau

2

Actors en las diferents activitats

GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

El paper del
director/tutor/supervisor d’un TFG
 Indiscutiblement ha de ser el referent de
l’estudiant durant tot el procés d’elaboració del
seu TFG, pel que fa al suport i orientació
(però ... l’ha de “dirigir”?)
 Participa en el procés d’avaluació dels
estudiants que fan el TFG sota la seva
supervisió
 Al mateix temps, pot tenir altres rols:
 Proposar temes pel TFG (han de ser validats?)
 Intervenir en el procés d’avaluació d’altres TFG
 Exercir la supervisió interna d’estudiants amb un
TFG que necessita un supervisor extern

GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Centre / Gestió Acadèmica

Elements a tenir en
compte en la direcció i
gestió de TFG

Coordinadorresponsable de la
matèria TFG

Activitats
dirigides

Professor/a
tutor/supervisor

Activitats
supervisades
Activitats
autònomes

Estudiant
Avaluador/a en la
defensa del TFG
Agent de supervisió o
avaluador extern

Activitats
d’avaluació
Qualificació final

GIGI-IDES:
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... preguntes a contestar ...
 A l’inici del procés:





(com a mínim)

Qui defineix/pot definir el treball?
Cal validar el tema del TFG?
Com s’assignen els temes als estudiants?
Qui pot/ha de ser professor-tutor de TFG?

Quines tasques ha de fer el professor-tutor de TFG?
 El procés d’avaluació
 Com s’avaluen els TFG?
guia de
 Tribunals/Comissió avaluadora
ue cal
decisions q
 Qualificació final de l’estudiant
prendre
 El paper del coordinador/a de TFG
 Tasques de la Gestió Acadèmica del Centre
 Software a mida?


GIGI-IDES:
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Definició del tema del TFG

Qualsevol tema serveix pel TFG?

Qui defineix el treball?

Cal establir criteris clars per a determinar
fàcilment la admissibilitat d’un tema ... i per
tant cal exigir una certa cura en la presentació
de propostes!

 la Comissió Docent de la Titulació
 un professor que imparteixi docència a la
titulació
 poden intervenir docents d’una altra
titulació?
 el propi estudiant
 un agent extern (p.e., una empresa)
Experiència en Enginyeries: són principalment els
professores que proposen temes, seguits pels
estudiants, i en un grau menor les empreses.
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Qui valida un tema de TFG?









Una comissió específica
La Comissió de Docència de la
Titulació
El coordinador de TFG, a partir de
una “normativa” prèviament aprovada
Es delega al departament més
“proper” al tema
…

GIGI-IDES:
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Cal contestar preguntes com …
 en la proposta, es podran avaluar les
competències assignades al TFG?
 la càrrega de treball previsible s’adequa
als crèdits assignats al TFG?
 forma part de l’àmbit de la titulació?
 s’ha fet una previsió del cost del TFG?
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
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Com s’assignen els temes del TFG
als estudiants?

 Depèn

de la titulació i del nombre d’alumnes
 Però l’estudiant ha de tenir una certa llibertat a
l’hora de triar el TFG que realitzarà
experiències:
 s’ofereix un llistat de temes concrets i es deixa a la
“negociació” entre professors i estudiants l’assignació
definitiva;
 s’ofereixen una sèrie d’“àmbits de treball” liderats cada
un per un tutor i els estudiants trien només l’àmbit.
Una vegada assignats a un grup, s’hi negocia el tema
concret del treball;
 es proposa un mateix tema per a tots o per a un
nombre elevat d’estudiants.
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
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I els tutors/directors/supervisors?
 Qualsevol

professor pot ser tutor de TFG?
 Els professors … hem d’aprendre a
dirigir/assessorar/supervisar TFG?
Suggerim: cursos específics per a tutors!
 Quina

ha de ser la posició del tutor d’un TFG
elaborat a instancia d’una empresa/
organització externa?
Caldrà preveure la signatura d’un conveni que
asseguri que la empresa/organització permet el
desenvolupament del projecte i que reguli els drets
i deures de l’estudiant i de l’empresa.

GIGI-IDES:
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Tribunals/ Comissions d’avaluació
 Composició?

 Format pels tutors de diversos TFG?
 Amb intervenció d’agents externs?
 Avaluen memòria i exposició oral? Només
exposició oral?

Cost?
 Qui els decideix i qui els convoca?
 Quines implicacions té per a la Gestió
Acadèmica del Centre?


GIGI-IDES:
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... i òbviament cal definir la
metodologia d’avaluació a seguir
I això vol dir decidir sobre:
 Temporització
 Accions

d’avaluació
 Agents
avaluadors

INICI

per exemple:

un mes després d’assignat el tema
Agents:
 Tutor
 Altres estudiants TFG

Accions:
 Informe inicial
 Presentació

SEGUIMENT

en el segon terç del projecte

Accions:
 Informe de progrés
feta pel tutor

FINAL
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
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Accions:
 Presentació memòria
 Defensa oral

Agents:
 Tutor
al finalitzar el projecte
Agents:
 Comissió avaluadora
 Expert extern?

Paper del coordinador/a de TFG (1)
 Responsable

de la validació dels temes de TFG, i
de la seva publicació a través dels canals adients
 Responsable del procés d’assignació de temes als
agents adients
 Seguiment dels convenis amb empreses/
institucions relacionades con TFG
 Gestió de conflictes: desacords amb el tema
assignat, canvis d’assignació, desacords entre
estudiants i professors-tutors, revisió de les
avaluacions, etc.

GIGI-IDES:
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Paper del coordinador/a de TFG (2)
 Assignació

d’agents avaluadors en etapes
intermèdies (si es tria aquesta opció)
 Nomenament de tribunals/comissions d’avaluació
en l’etapa final, i assignació de TFG a cada un
 Avaluació del grau de satisfacció de (1) els
professors-tutors, (2) els estudiants, i (3) empreses
i altres agents externs implicats en els TFG.
 Avaluació del grau de satisfacció de la titulació amb
el procés i amb les empreses/institucions externes
en les que s’han dut a terme TFG
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Tasques de la Gestió Acadèmica
del Centre (1)
y seguiment dels informes
d’avaluació de cada estudiant, publicació dels
resultats de l’avaluació
 Recepció de las memòries finals dels TFG (si
no hi ha un procés automatitzat)
 Gestió dels tribunals d’avaluació
 etc. …
 incloent suport al coordinador/a de TFG !

Tasques de la Gestió Acadèmica
del Centre (1)
 Recepció

de las propostes de TFG
d’estudiants, professors, empreses …
 Canalització de les propostes per validació i
posterior publicació en las dates
corresponents. Comunicació dels no validats.
 Gestió dels convenis amb empreses on es
realitzin TFG
 Registre de les assignacions de temes i tutors
per cada estudiant. Gestió de canvis
GIGI-IDES:
IDES: Treballs
fi de Grau

Suggerim


 Recepció

GIGI-IDES:
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una Unitat Administrativa encarregada de la
gestió de los TFG, responsable de:
a) organització logística de l’avaluació:
b) gestió del aplicatiu dels TFG (si n’hi ha)



una petita Comissió de Coordinació de TFG
(format p.e. per 3 professors) encarregat de
validar els temes dels TFG i de resoldre les
incidències i reclamacions que es produeixin

GIGI-IDES:
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Software a mida?
Processos pels que seria convenient l'existència
d’aplicatius informàtics:
1. Processos previs
 Publicació dels temes validats elegibles
 Assignació de temes i tutors als estudiants

2. Comunicació estudiants-tutors durant
l’etapa de realització del TFG
3. Procés d’avaluació

 Transmissió y emmagatzemament d’informes
parcials (estudiants) i de la memòria final
 Generació d’informes d’avaluació
 Procés i publicació de l’avaluació final
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 Guies per a l’avaluació per competències
editades per la AQU – agència de qualitat del
sistema universitari a Catalunya:
http://www.aqu.cat/publicacions/guies_com
petencies/index_es.html
 Vilardell, I. (2009) [experiencias ADE]
http://personal.us.es/arquero/jornada
 Meeus (2004). European Journal of Teacher
Education
 Lungren (2008) (2009). Nurse Education
Today
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Moltes gràcies!!!!
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Referències

