Reglament Premis extraordinaris de Treball Fi de Grau de la Facultat de Ciències de l’Educació
(D’acord amb l’article 120.2 de la Normativa Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (Acord de Consell de Govern de 2 de març
de 2011 i posteriors modificacions, s’aprova a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Graus de la Facultat
de Ciències de l’Educació de la UAB, en sessió de data 18 d’octubre de 2012).
Premis extraordinaris de TFG
Article 1
El TFG és la culminació i el tancament dels estudis de grau, per tal de donar rellevància a aquest fet la
Facultat de Ciències de l’Educació vol atorgar una distinció honorífica als millors TFG de cada titulació
(Premi Extraordinari del TFG).
Article 2. Adjudicació dels premis extraordinaris
L’adjudicació dels premis extraordinaris de TFG es farà, com a màxim, una vegada cada curs acadèmic,
en l’acta de qualificació del mes de juliol, la data d’aquesta acta quedarà recollida en el calendari
academicoadministratiu de la Facultat. En el cas que quedin premis deserts en aquesta acta de
qualificació es podran assignar en l’acta del mes de setembre.
Article 3. Nombre màxim de concessions
Es podran atorgar tants premis, com Matricules d'Honor es puguin proposar per assignatura, d’acord amb
la Normativa Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret
861/2010, de 2 de juliol (Acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011 i posteriors modificacions,
s’aprova a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de Graus de la Facultat de Ciències de l’Educació de la
UAB, en sessió de data 18 d’octubre de 2012) que al seu títol IV (Avaluació), article 116.6 (Resultats de
l’avaluació).
Els premis podran quedar deserts.
Article 4. Proposta de concessió de premi extraordinari de TFG
El professorat de cada àrea de coneixement, amb responsabilitat en el TFG, proposarà entre un i dos
Premis Extraordinaris per àrea de coneixement i Grau. Aquesta proposta serà lliurada al Vicedeganat
d'Ordenació Acadèmica-Graus, que conjuntament amb la coordinació de la titulació, i tenint en
consideració l'expedient acadèmic dels estudiants proposats, decidirà a quins estudiants s'atorga el
Premi.
Article 5. Procés de baremació de l’expedient acadèmic
La mitjana de l’expedient acadèmic s’obtindrà a través del següent procediment:
El RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de
qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional,
disposa a l'article 5, apartats 3 i 4, el següent:
"La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las
calificaciones que correspondan , y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno.
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en
función de la siguiente escala de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB)."
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no
integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de
cómputo de la media del expediente académico."
Article 6. Qualificació de l’assignatura
Els estudiants guardonats obtindran la menció de Matricula d'Honor en l'assignatura del TFG.
Article 7. Emissió d’un certificat d’atorgament de premi extraordinari de TFG
El centre emetrà certificat conforme l’atorgament del premi extraordinari de TFG a cada estudiant.

