Acta COMISSIÓ D’ORDENACIÓ ACADÉMICA
Data: 17 de gener de 2012
Hora d’inici: 13 hores matí
Lloc:Sala de Juntes FCE
La relació de assistència i d’absències es recull en el full de signatures que
acompanya aquesta acta
Temes tractats:
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de tribunals de premis
extraordinaris del curs 2010.
S’aprova la proposta presentada.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d'oferta de places i criteris
d'admissió per a canvi d'estudis.
Es proposa reduir al 3% el percentatge de places reservades pel Grau en
Educació Primària. En la resta de titulacions es manté el percentatge proposat.
S’aconsella posar una nota informativa adreçada a aquests estudiants en el que
s’informi de la possibilitat de no poder compaginar totes les assignatures que els
quedi per fer amb els horaris i els plans d’estudi de la facultat, per la qual cosa hi
ha la possibilitat de que els estudis se’ls allargui un curs més.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d'oferta de places i criteris
d'admissió per convalidació d'estudis.
S'aprova la proposta presentada.
S’aconsella posar una nota informativa adreçada a aquests estudiants en el que
s’informi de la possibilitat de no poder compaginar totes les assignatures que els
quedi per fer amb els horaris i els plans d’estudi de la facultat, per la qual cosa hi
ha la possibilitat de que els estudis se’ls allargui un curs més.
4. Aprovació, si s'escau, de la proposta d'oferta de places i criteris
d'admissió pels estudiants majors de 40 anys.
S’aprova mantenir els mateixos criteris i la mateixa oferta de places que el curs
anterior 1% per grau. Això representa 3 estudiants pel Grau de Primària, 2
estudiants pel Grau d’Infantil, 1 estudiant pel grau de Pedagogia i 1 estudiant pel
grau d’Educació Social.
5. Proposta procés elaboració de la planificació i gestió del Treball de Fi
de Grau. Proposta de comissió.
Es proposa fer una comissió que treballarà periòdicament els 2 propers mesos
amb l’objectiu de presentar una primera proposta a finals del mes de març.
La comissió estarà constituïda per 1 estudiant de cada titulació, 1 el coordinador
o sots coordinador de cada titulació. 1 professor de cada departament o unitat
implicat en l’execució del TFG. 1 representant de la Gestió Acadèmica. La
vicedegana d’Ordenació Acadèmica dels graus. Amb la finalitat de que la comissió

tingui un nombre de persones reduït es demanarà als caps de departament la
possibilitat de que els coordinadors de les titulacions puguin també representar
als departaments. Els estudiants ens faran arribar el nom dels companys de cada
titulació. Així que tinguem tota la informació farem una primera convocatòria.
6. Torn obert de paraules
Es demana que es faci uns revisió del reconeixement de crèdits del CFGS. Es
proposa als coordinadors que presentin una proposta per al seu estudi.
Bellaterra, (Cerdanyola del Vallès), 17 de gener de 2012

Carme Armengol
Vicedegant d’Ordenació Acadèmica

ESTUDI SEGUIMENT VIES D’ACCÉS 2010-11:
Accès canvi estudis
Preinscripció (termini únic)
Titulació
GEP (tarda)
Places ofertades 9 (3%)
Sol.licituds
26
presentades
Matriculats
9
Places vacants
0

GEI (tarda)
8 (5%)
29

GES (matí)
2 (3%)
6

GPE (matí)
4 (5%)
2

8
0

2
0

1
3

GEI
2 (1%)
0

GES
1 (1%)
0

GPE
1 (1%)
1

0
2

0
1

1
0

Accès convaliació estudis
Preinscripció (termini únic)
Titulació
GEP
Places ofertades 3 (1%)
Sol.licituds
1
presentades
Matriculats
1
Places vacants
2

Accés amb experiència laboral/professional acreditada (més grans de 40 anys)
Preinscripció (termini únic)
Titulació
Places ofertades
Sol.licituds
presentades
Matriculats
Places vacants
Abandonament

GEP
3 (1%)
1

GEI
2 (1%)
2

GES
1 (1%)
0

GPE
1 (1%)
1

0
2
--

1
1
Abandona

0
1

1
0
Segueix els
estudis

ESTUDI SEGUIMENT VIES D’ACCÉS 2011-12:
Accès canvi estudis
Preinscripció (Primer termini)
Titulació
GEP (tarda)
Places ofertades 15 (5%)
Sol.licituds
15
presentades
Matriculats
7
Places vacants
8
Preinscripció (Segon termini)
Titulació
GEP (tarda)
Places ofertades 8
Sol.licituds
17
presentades
Matriculats
8
Places vacants
0

GEI (tarda)
2 (1%)
17

GES (matí)
4 (5%)
9

GPE (matí)
4 (5%)
0

2
0

4
0

0
4

GEI (tarda)

GES (matí)

GPE (matí)
4
0
0
0

Accès convaliació estudis
Preinscripció (Primer termini)
Titulació
GEP
Places ofertades 3 (1%)
Sol.licituds
0
presentades
Matriculats
0
Places vacants
3
Preinscripció (Segon termini)
Titulació
GEP
Places ofertades 3
Sol.licituds
0
presentades
Matriculats
0
Places vacants
0

GEI
2 (1%)
1

GES
1 (1%)
0

GPE
1 (1%)
0

1
1

0
1

0
1

GEI
1
0

GES
1
0

GPE
1
0

0
0

0
0

0
0

Accés amb experiència laboral/professional acreditada (més grans de 40 anys)
Preinscripció (termini únic)
Titulació
Places ofertades
Sol.licituds
presentades
Matriculats
Places vacants

GEP
3 (1%)
0

GEI
2 (1%)
0

GES
1 (1%)
2

GPE
1 (1%)
0

0
0

0
0

1
0

0
0

Nomenament del tribunal dels premis extraordinaris de titulació
Enric Roca Casas secretari de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona
CERTIFICO
Que la Comissió d’Ordenació Acadèmica dels Graus de la Facultat de Ciències de l’Educació en
data 17 de gener de 2012, atenent el que disposa la Normativa sobre la concessió de premis
extraordinaris de titulació, aprovada per la Junta de Govern de la UAB el 20 de febrer de 1997 i, i un
cop vista la proposta del deganat del centre, ha acordat nomenar a les persones que s’indiquen a
continuació, per tal que formin part del tribunal que formuli la proposta de concessió dels premis
extraordinaris de titulació. El suplent formarà part del tribunal per absència, recusació o abstenció de
qualsevol titular.
Titulació: Mestre/a especialitat d’Educació Infantil
Cognoms i nom
Presidenta Dra. Mercè Edo Basté
Vocal

Dra. Sílvia Blanch Gelabert

Secretària

Dra. Isabel Guibourg García

Suplent

Dra. María Isabel García Gracia

Departament
Didàctica de la Matemàtica i les Ciències
Experimentals
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l'Educació
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l'Educació
Sociologia

Titulació: Mestre/a especialitat d’Educació Primària
Cognoms i nom
Presidenta Dra.Cecília Llobet Roig
Vocal

Dra. Mercè Junyent Pubill

Secretària

Dr. Josep Bonil Gargallo

Suplent

Dr. Xavier Luna Batlle

Departament
Didàctica de la Llengua, la Literatura i les
Ciències Socials
Didàctica de la Matemàtica i les Ciències
Experimentals
Didàctica de la Matemàtica i les Ciències
Experimentals
Filologia catalana

Titulació: Mestre/a especialitat de Llengua Estrangera
Cognoms i nom

Departament

Presidenta Dra. Dolors Masats Viladoms

Didàctica de la Llengua, la Literatura i les
Ciències Socials
Didàctica de la Llengua, la Literatura i les
Ciències Socials
Filologia Anglesa i Germanística
Filologia Anglesa i Germanística

Vocal

Dra. Melinda A. Dooly Owenby

Secretària
Suplent

Dra. Sònia Oliver del Olmo
Dra. Eva Codó Olsina

Titulació: Mestre/a especialitat d’Educació Especial
Cognoms i nom
President
Vocal
Secretari
Suplent

Dr. Josep M. Sanahuja Gavaldà
Dra. Cristina Laborda Molla
Dra. Mariana Fuentes Loss
Dra. Genina Calafell Subirà

Departament
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Aplicada
Didàctica de la Matemàtica i les Ciències
Experimentals

Titulació: Mestre/a especialitat d’Educació Física
Cognoms i nom
Presidenta Dra. Lurdes Martínez Mínguez
Vocal

Dra. Joan Estrada Aguilar

Secretari

Dr. Jaume Barrera Fusté

Suplent

Dr. Jordi Díaz Lucea

Departament
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal

Plàstica
Plàstica
Plàstica
Plàstica

Titulació: Mestre/a especialitat d’Educació Musical
Cognoms i nom
Presidenta Dra. Assumpta Valls Casanovas
Vocal

Dra. Mercè Vilar Monmany

Secretari

Dr. Joaquim Miranda Pérez

Suplent

Dr. Albert Casals Ibàñez

Departament
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal
Didàctica de l’Expressió Musical,
i Corporal

Titulació: Diplomatura en Educació Social
Cognoms i nom
President
Vocal
Secretària
Suplent

Dr. Rafael Merino Pareja
Dr. Diego Castro Ceacero
Dra. Carme Ruiz Bueno
Dr. Màrius Martínez Muñoz

Departament
Sociologia
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Aplicada

Titulació: Llicenciatura en Pedagogia
Cognoms i nom
Presidenta
Vocal
Secretari
Suplent

Dra. Carme Ruiz Bueno
Dr. Ferran Ferrer Julià
Dr. Rafael Merino Pareja
Dr. Màrius Martínez Muñoz

Departament
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Sistemàtica i Social
Sociologia
Pedagogia Aplicada

Titulació: Llicenciatura en Psicopedagogia
Cognoms i nom
President
Vocal
Secretària
Suplent

Dr. Josep M. Sanahuja Gavaldà
Dr. Francesc Xavier Moreno Oliver
Dra. Isabel Álvarez Cànovas
Dr. Pedro Jurado de los Santos

Departament
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Aplicada
Pedagogia Sistemàtica i Social
Pedagogia Aplicada

I, perquè així costi, signo aquest certificat.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de gener de 2012

Plàstica
Plàstica
Plàstica
Plàstica

Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis
Per al curs acadèmic 2012/2013
Atès el que disposa la Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 13/05/2010.
La degana de la Facultat de Ciències de l’Educació,
Proposa a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat:
Primer. Ofertar les places de nou accés, que es detallen, per als estudiants que hagin superat
estudis universitaris espanyols parcials, o que hagin superat estudis universitaris parcials
provinents de sistemes educatius estrangers recollits a l’article 38.5 de la Llei orgànica d’educació,
d’acord amb el que estableix la normativa indicada, i que desitgin accedir a la Facultat de Ciències
de l’Educació de la UAB per a fer ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Grau següents:
Percentatge
Titulació de grau

Torn

de places
reservades

Total
places

Grau en Educació Infantil

Tarda

1%

2

Grau en Educació Primària

Tarda

3%

9

Grau en Educació Social

Matí

5%

4

Grau en Pedagogia

Matí

5%

4

Segon. Les persones interessades a accedir a la UAB per la via de canvi d’estudis, han d’haver
tramitat la sol·licitud dins del termini que es detalla a l’apartat cinquè.
Per a formalitzar la sol·licitud, cal presentar un formulari de sol·licitud segons el model que lliuri la
Gestió Acadèmica del centre que organitza els estudis i acompanyar-lo de la documentació
pertinent.
Tercer. La baremació i selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés, es
farà d’acord amb els criteris aprovats en la normativa indicada i que són els següents:

a) Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement
dels estudis sol·licitats.
b) Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement
dels estudis sol·licitats.
c) Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris
següents:
1) Es calcularà la nota mitjana dels crèdits reconeguts d’acord amb els
següents criteris:
1.1) Les assignatures qualificades com a apte, convalidada, assolida,
reconeguda, anul·lada, o de fase curricular que no tinguin cap nota
associada no es tindran en compte per al barem de l’expedient

1.2.) Es puntuarà les matèries adaptades amb la qualificació de
l’assignatura prèvia.
1.3.1.) La nota mitjana dels crèdits provinents d’expedients de plans
d’estudis estructurats en crèdits es calcularà d’acord amb la següent
fórmula:
CR=[suma de (PxNm)]/Nt
On CR= Nota mitjana dels crèdits reconeguts
P= Puntuació de cada matèria reconeguda
Nm= Nombre de crèdits que integren la matèria
reconeguda
Nt= Nombre de crèdits reconeguts en total
1.3.2.) La nota mitjana dels crèdits provinents d’expedients de plans
d’estudis no estructurats en crèdits, es calcularà d’acord amb la següent
fórmula:
CR=[(2xsuma de Pa)+suma de Ps]/[(2xNa)+Ns]
On CR= Nota mitjana dels crèdits reconeguts
Pa= Puntuació de cada matèria anual reconeguda
Ps= Puntuació de cada matèria semestral reconeguda
Na= Nombre d’assignatures anuals reconegudes
Ns= Nombre d’assignatures semestrals reconegudes
El valor de P, Pa i Ps dependrà de com estigui qualificada la matèria:
En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors quantitatius
serà igual a la nota quantitativa que consti a l’expedient.
En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors qualitatius
s’obtindrà d’acord amb el barem següent:
No presentat= 0
Apte per compensació= 0
Suspens= 2,5
Aprovat= 6
Notable= 8
Excel·lent= 9,5
Matrícula d’honor= 10
En el cas d’expedients no provinents del sistema educatiu espanyol, el
valor de P, Pa, i Ps s’obtindrà mitjançant el procediment següent,
ordenats per prelació: a) les equivalències de qualificacions estrangeres
aprovades pel Ministeri amb les competències corresponents, b) de no
existir les anteriors, amb les equivalències de qualificacions estrangeres
aprovades per la comissió delegada pel Consell de Govern amb
competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de grau, c) de
no existir les anteriors, i si la UAB ha signat un conveni de col·laboració
amb la universitat d’origen, s’aplicarà la qualificació que determini el
coordinador d’intercanvi del centre, d) de no existir aquest conveni,
s’aplicarà un 5,5 com a nota mitjana dels crèdits reconeguts.
2) A continuació es ponderarà la nota mitjana obtinguda amb la qualificació
d’accés a la universitat, d’acord amb el procediment següent: el càlcul de la
nota mitjana de l’expedient acadèmic es farà d’acord amb la fórmula següent:
NP=(NAx0,6)+(CRx0,4)
NP= Nota ponderada

NA= Nota d’accés a la universitat
CR= Nota dels crèdits reconeguts
Quart. La resolució d’admissió es publicarà al tauler d’anuncis del centre i es detallarà la relació de
persones admeses, en llista d’espera, i també les sol·licituds denegades i el motiu de la denegació.
També es podrà consultar en la web del centre, www.uab.cat/ciencies-educacio, en aquest cas la
persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de la sol·licitud.
Cinquè. D’acord amb el calendari acadèmico administratiu aprovat pel Consell de Govern de la
UAB, el centre estableix el calendari següent:
Per a la sol·licitud d’accés: de l’XX d’abril al XX de maig de 2012
Publicació de la resolució d’admissió: XX de juliol de 2012
Matriculació: XX de juliol de 2012
Publicació, si escau, de les places vacants: XX de juliol de 2012
Publicació, si escau, d'una segona convocatòria: del XX d’agost al 6 de setembre de 2012

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), XX de febrer de 2012
La degana de la Facultat de Ciències de l’Educació,

Rosa M. Pujol Vilallonga

Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per convalidació
d’estudis
Per al curs acadèmic 2012/2013
Atès el que disposa la Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 13/05/2010.
La degana de la Facultat de ciències de l’Educació,
Proposa a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat:
Primer. Ofertar les places de nou accés, que es detallen, per als estudiants que hagin superat
estudis universitaris estrangers parcials o totals de sistemes educatius no inclosos al capítol VII de
la normativa d’accés, que no hagin obtingut l’homologació del seu títol a Espanya i que desitgin
accedir a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB per a fer ensenyaments conduents a
l’obtenció del títol de Grau següents:

Titulacions de Grau

Torn

Grau
Grau
Grau
Grau

Tarda
Tarda
Matí
Matí

en
en
en
en

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Pedagogia

Percentatge
de
places
reservades
1%
1%
1%
1%

Total
places
2
3
1
1

Segon. Les persones interessades a accedir a la UAB per la via de convalidació d’estudis, han
d’haver tramitat la sol·licitud dins del termini que es detalla a l’apartat cinquè.
Per a formalitzar la sol·licitud, cal presentar un formulari de sol·licitud segons el model que lliuri la
Gestió Acadèmica del centre que organitza els estudis i acompanyar-lo de la documentació
pertinent.
Tercer. La baremació i selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés, es
farà d’acord amb els criteris aprovats en la normativa indicada i que són els següents:
a) Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement dels estudis
sol·licitats.
b) Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis
sol·licitats.
c)

Les places s’assignaran a les persones del primer grup d’acord amb l’oferta de places i la
nota mitjana dels crèdits convalidats.

d) En el cas que quedin places vacants s’assignaran a les persones del segon grup d’acord
amb el nombre de places sobrants i la mitjana dels crèdits convalidats.
e) En el cas que totes les places es cobreixin amb alumnes del primer grup i quedin alumnes
d’aquest grup sense plaça, aquests quedaran en llista d’espera. S’elaborarà una segona

llista d’espera per a les persones procedents del segon grup, les quals podrien optar a les
places si no quedessin cobertes per les persones del primer grup.
Quart. La resolució d’admissió es publicarà al tauler d’anuncis del centre i es detallarà la relació de
persones admeses, en llista d’espera, i també les sol·licituds denegades i el motiu de la denegació.
També es podrà consultar en la web del centre, www.uab.cat/ciencies-educacio, en aquest cas la
persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de la sol·licitud.
Cinquè. D’acord amb el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la
UAB, el centre estableix el calendari següent:
Per a la sol·licitud d’accés: de XX d’abril a XX de maig de 2012
Publicació de la resolució d’admissió: XX de juliol de 2012
Matriculació: XX de juliol de 2012
Publicació, si escau, de les places vacants: XX de juliol de 2012
Publicació, si escau, d'una segona convocatòria: del XX d’agost al X de setembre de 2012

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), XX de febrer de 2012
La degana de la facultat de Ciències de l’Educació,

Rosa M. Pujol Vilallonga

ANÀLISI I DEBAT ENTORN AL TREBALL FI DE GRAU
Planificació criteris TFG

Gestió del TFG

Planificació i elecció de la
temàtica del TFG

Desenvolupament /
Seguiment del TFG
Criteris d’avaluació TFG

Lliurament, Presentació i
Defensa del TFG

Comissió delegada de la COA no necessariament dels membres de la COA disponibilitat per reunir-se
periòdicament en els propers dos mesos, s’ha de tenir una proposta per presentar a la COA abans de setmana
santa 31 de març.
Criteris unificats per totes les titulacions?
Cal preguntar quan computen en el Pla Docent les hores del treball Fi de Grau (en el propi curs o en el següent)
Quan s’ha de matricular l’estudiant del TFG?
Criteris assignació de tutors i/o treballs? Quin és el nombre màxim de TFG que es poden tutoritzar? Hi participa
tot el professorat?
Podem escollir tutors els estudiants? Entre qualsevol professor de la titulació, entre els que el departament
assigni?
Com es decideix la temàtica? (d’acord amb les línies d’investigació de cada professor, propostes prèvies dels
departaments? Establir preguntes i/o objectius que orientin el treball.
Enfocament: Experimental, revisió i investigació bibliogràfiques, proposta d’innovació, ...
Ha d’anar lligat al pràcticum?
Quina és l’estructura que ha de tenir la memòria del TFG? (extensió, resum, índex, introducció, fonamentació,
proposta, conclusions, bibliografia, annexos, etc.)
Temporització (començament i acabament)
Orientacions / Recomanacions per a realitzar el treball fi de grau
Sessions presencials: seminaris, entrevistes, tutories, lliuraments parcials, informes de progrés...
El tutor qualifica tot el treball, només una part, ha de fer un informe favorable, ha de fer una valoració qualitativa,
...
Tindrem criteris d’avaluació conjunts (expressió, comunicació, identificar els aspectes més rellevants, interpretar
rigorosament la informació, us adequat del vocabulari, anàlisi, síntesi, valoracions, etc.)
Tancament actes
Si no es supera el TFG n’ha d’iniciar un de nou, pot continuar amb el mateix, pot canviar de tutor?
Termini i lloc de presentació, copies que cal presentar
Tribunal únic per titulació i grup, més d’un tribunal
Qui decideix els membres del tribunal o tribunals, Quants membres han de ser? El tutor del TFG ha de formar
part del tribunal? Es pot defensar on-line?
Per poder defensar el TFG s’ha de tenir la resta de crèdits superats?

Capítol IV. Avaluació del treball de final d’estudis
Article 119. Criteris i procediment
1. Els estudis conduents a l‘obtenció de títols de grau i de màster han de concloure amb l‘elaboració i defensa d‘un treball de final d‘estudis. En el cas
dels treballs de final de màster, la defensa haurà de ser pública.
2. L‘avaluació dels treballs de final d‘estudis haurà d‘estar orientada a la verificació de l‘adquisició de les competències associades a aquesta matèria.
3. La informació sobre els treballs de final de grau i de màster haurà de fer-se pública a la guia docent i, en aquesta informació, hi haurà de constar, a
més de la informació de caràcter general que s‘estipula a l‘article 114 d‘aquest títol, la informació específica següent:
a) Els criteris a partir dels quals s‘avaluarà el treball.
b) Les activitats programades de seguiment i tutoria del treball.
c) El format en què s‘haurà de presentar el treball (estructura, extensió o suports documentals).
d) La data límit de presentació del treball.
e) Els procediments de revisió.
4. L‘avaluació del treball serà sempre individual, encara que l‘activitat s‘hagi elaborat col·lectivament.
Article 120. Treball de final de grau (TFG)
1. Els estudis de grau hauran de concloure, el darrer curs, amb l‘elaboració i presentació d‘un treball que permeti una avaluació global i sintètica de
les competències específiques i transversals associades al títol.
2. Dins el marc que estableix aquesta normativa de caràcter general, cada centre, a través de la seva comissió d‘avaluació, podrà establir criteris
específics sobre avaluació del treball de final de grau que, en funció dels recursos disponibles, regulin la possibilitat de constituir tribunals
avaluadors, la possibilitat de la defensa oral del treball, i qualsevol altre aspecte relacionat amb el desenvolupament i avaluació dels treballs de final
de grau.

