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Procés d’assignació
Aplicació http://treballfidegrau.uab.cat
A la pestanya Treball Fi de Grau de la pàgina web de la FEiE hi ha
un accés directe a tota la informació relativa el TFG i a
l’aplicació.
L’aplicació és operatiu amb mòbil

Com consultar-lo:
 NIU i la vostra contrasenya.

Contingut:
 Mostra el llistat de tutors i propostes de TFG.
 Permetrà fer l’elecció, per ordre decreixent de l’expedient

acadèmic, del tutor i proposta de TFG.

Procés d’assignació
 Assignació:
 Els dies 7, 8 i 9 d’octubre.
 El primer estudiant a escollir és el que té la nota d’expedient

més alta del grau.
 Un cop hagi escollit i validada l’opció, el sistema el deixarà
entrar però no podrà canviar l'elecció feta.
 Als 10 minuts l’estudiant amb el segon millor expedient podrà
entrar a l’aplicació per escollir.
 I així de forma successiva.

Procés d’assignació
 Si un estudiant no entra al sistema en l’hora que té assignada

o no escull cap proposta de forma immediata, el sistema li
permetrà fer la seva elecció fins a les 23:59 del 9 d’octubre.
 Com més tard s’entra en el sistema o es fa l’elecció es
redueix l’oferta de tutors i TFG per escollir.
 Si un estudiant, durant els dies d’assignació, entra abans de
l’hora que té assignada, podrà veure el llistat de treballs que
queden pendents d’assignar, però no en podrà escollir cap
tutor i TFG fins a l’hora que té assignada.

Procés d’assignació
 A partir de l’1 d’octubre cada estudiant podrà consultar a






l’aplicació el dia-hora en que podrà accedir-hi per fer
l’elecció.
El llistat de tutors i TFG es podrà consultar a partir del dia 1
d’octubre a la web de la Facultat.
Es recomana consultar el llistat i tenir més d’una opció preseleccionada.
Si durant el procés d'assignació tens alguna incidència envia
un correu a l’adreça tfg.fee@uab.cat
El dimarts 14 d’octubre es publicarà el llistat d’assignacions
definitives a la web de la Facultat.

Documentació TFG
 A la pàgina web de la FEiE dins de l’apartat Treball Fi de

Grau trobaràs:
 Normativa TFG
 Avaluació i difusió de TFG
 Guia docent
 Document relació tutor-estudiant i pautes de format del TFG
 Calendari
 Accés a l’aplicació

Consulta aquesta documentació

Calendari (feta l’assignació)
Octubre
Dimarts 14: Publicació assignació definitiva.
Fins el 24 d’Octubre: Primera reunió amb
tutor. Objectiu de la reunió: Determinar
objectiu del TFG, estructura, contingut i
planificació temporal.

Novembre

Del 3 de Novembre al 5 de Desembre:
Presentació de sol·licitud a gestió acadèmica
per lliurar el TFG en el primer termini.
Calendari TFG per Finalització
d’Estudis (específic)

Desembre
Fins el 19 de Desembre: Segona reunió
amb tutor Objectiu de la reunió:
Seguiment de la planificació temporal.

Març - 2015

Fins el 20 de Març: Tercera reunió amb
tutor Objectiu de la reunió: Seguiment de
la planificació temporal.

Juny
•Fins el 9 Juny: Alumne/a lliura el TFG al
tutor mitjançant l’aplicació d’avaluació i
lliurament de TFG.
•Des del 9 de Juny al 30 de Juny es realitzarà
un mostreig per detectar plagis en els TFG
lliurats.
•Fins el divendres 12 de Juny: Quarta reunió
amb tutor Objectiu de la reunió : Presentació
oral del treball davant del tutor.
•Fins el dijous 18 de Juny (a les 23:59 h):
Alumnes confirmen la seva participació a la
Jornada de Pòsters utilitzant l’aplicació de
lliurament i d’avaluació.
•Fins el dimarts 30 de Juny: L’alumne/a penja el
.pdf del seu pòster en l’aplicació d’avaluació i
lliurament.

Juliol
•Dimecres 1 a divendres 3: Jornada de Pòsters.

Lliurament del TFG primer semestre
 Els estudiants que tinguin matriculats tots els crèdits

necessaris per finalitzar els estudis podem presentar la
sol·licitud a la gestió acadèmica per lliurar el TFG en el
primer termini del 3 de Novembre al 5 de Desembre.
 Els alumnes que optin per presentar el seu TFG en aquest
primer període de lliurament han d’acordar amb el seu
tutor l’avançament de les sessions de tutorització
per tal de poder lliurar el TFG en l’aplicació
d’avaluació i lliurament com a molt tard el 23 de
Gener.
 Calendari TFG per Finalització d’Estudis
( Consultar calendari específic)

Calendari TFG per finalització d’estudis
(primer semestre)
Gener 2015
Fins el 23 de Gener: Alumne/a lliura el TFG al tutor mitjançant l’aplicació d’avaluació i lliurament de TFG.
 Des del 23 de Gener al 15 de Febrer es realitzarà un mostreig per detectar plagis en els TFG lliurats.
 Setmana del 26 al 30 de Gener: Jornada sobre com preparar un pòster. (sessions i dies a concretar per
cada campus)
 Fins el 30 de Gener: Quarta reunió amb tutor Objectiu de la reunió : Presentació oral del treball davant del
tutor


Febrer 2015







Fins el dijous 5 de Febrer: Data límit per a que el professor entri les notes i l’informe d’avaluació a l’aplicació
d’avaluació i lliurament.
Fins el dilluns 9 de Febrer (a les 23:59 h): Els alumnes confirmen la seva participació a la Jornada de Pòsters
utilitzant l’aplicació de lliurament i d’avaluació.
Abans del divendres 13 de Febrer: El deganat informarà de la composició dels tribunals que avaluaran les
presentacions en pòsters, el lloc i l’hora d’inici de la jornada.
Fins el dilluns 16 de Febrer: L’alumne/a penja el .pdf del seu pòster en l’aplicació d’avaluació i lliurament.
Del 16 al 19 de Febrer: Jornada de Pòsters.
Fins el divendres 20 de Febrer: Modificació d’actes per introduir les resolucions dels tribunals.

Guia de treball del TFG (tutor-alumne)
 Un cop els alumnes tenen assignat un TFG i un tutor, es

posaran en contacte amb el tutor per determinar com es
desenvoluparà el TFG.
 En aquesta primera reunió és quan l’estudiant, si tingués una
preferència per desenvolupar un tema en concret diferent a l’assignat,
hauria de presentar-lo al tutor i aconseguir el seu consentiment per
modificar el contingut del TFG a fer. Si el tutor accedeix,
l’estudiant pot centrar el seu TFG en el tema presentat, però
en cap cas l’estudiant pot modificar el tutor del TFG.

Guia de treball del TFG per tutor i
l’alumne
 Els alumnes desenvoluparan el seu treball de forma individual i







comptaran amb un mínim de quatre tutories.
El TFG ha de ser original, de caràcter teòric i/o aplicat, i ha de
demostrar les habilitats, competències i coneixements adquirits
per l’alumne.
Per a la realització del TFG el tutor proporcionarà indicacions
sobre l’estructura d’aquest d’acord a l’àrea d’estudi.
Pel que fa al format del document final del TFG, en l’annex 1 es
troben unes recomanacions. El tutor pot modificar les mateixes en
funció del contingut del treball.
Els estudiants del TFG seran examinats de manera estricta
pel que fa a la seva integritat ètica, especialment en
aspectes com el plagi i la falsificació.

Mala praxis
 La FEiE ha fixat explícitament en el calendari d’activitats

relacionades amb el TFG uns dies per contrastar que els TFG
lliurats siguin originals.
 El plagi a l’assignatura TFG suposa la qualificació de zero, a
més de l’aplicació de les mesures sancionadores que la UAB
i la FEiE tinguin previstes a l’efecte.

Obligacions dels tutors
Mantenir un mínim de 4 reunions amb l’alumne/a de qui és tutor:
 una reunió inicial per comentar el Treball de Fi de Grau i per definir el seu

enfocament. Aquesta primera reunió la demana l’alumne
mitjançant e-mail quan sàpiga el tema i tutor assignat i, com s’ha
comentat, seria el moment en que l’alumne/a presentés i aconseguís el
consentiment del tutor per canviar de tema;
 2 reunions de seguiment;
 reunió per presentar la versió final del treball.
 El tutor farà el seguiment del progrés de l’estudiant.
 Per a deixar-ne constància, després de cada reunió el tutor

enviarà un correu a l’estudiant en el que farà constar la
durada i el contingut de la mateixa, així com els acords
presos.

Defensa i avaluació del TFG
“El Trabajo de Fin de Grado recibirá inicialmente una calificación del tutor. Dicha
calificación se basará en la valoración de la memoria elaborada por el
estudiante (80%) y en la presentación del trabajo por parte del alumno/a ante
el tutor (20%). La nota otorgada por el tutor puede llegar hasta un máximo
determinado por el Centro (7). En caso de que la calificación del tutor llegue
al máximo determinado por el Centro, el alumno/a tiene el derecho a
presentar su trabajo, en formato de póster, en las Jornadas que el Centro
organizará con dicho fin. Durante dichas jornadas el alumno/a responderá a
las preguntas que le pueda efectuar un tribunal y este decidirá la calificación
final del Trabajo (podrá añadir como máximo 3 puntos a la nota de 7). La
calificación final no podrá ser inferior a la otorgada por el tutor, a no ser que
el tribunal compruebe mala praxis por parte del estudiante. Para los
estudiantes que obtengan una nota del tutor inferior a la máxima fijada por el
centro, esta nota será la nota definitiva de su Trabajo de Fin de Grado”.

(recollit en la Memòria dels nostres graus)

Defensa i avaluació del TFG
 Alumne/a lliura el TFG al tutor mitjançant l’aplicació

d’avaluació i lliurament de TFG en format .pdf dins del
període establert en el calendari de TFG.
 L’estudiant fixarà amb el seu tutor dia i hora per fer la
defensa oral del seu TFG.
 Professor introduirà les notes i l’informe d’avaluació a
l’aplicació d’avaluació i lliurament. La qualificació màxima
del tutor serà de 7 sobre 10.
 Els aspectes que considerarà el tutor en el seu informe seran
similars als que utilitzaran els tribunals en les Jornades de
Pòsters .

Jornades de Pòsters
 Aquells alumnes que hagin obtingut una valoració de 7 per

part del tutor podran participar en les Jornades de
Pòsters que organitzarà la Facultat. S’organitzarà una jornada
informativa d’elaboració de Pòsters per ajudar a la seva preparació
(veure calendari).
 L’alumne/a confirma la seva participació a la Jornada de Pòsters
utilitzant l’aplicació de lliurament i d’avaluació.
 El Deganat informarà amb antelació la composició dels tribunals
que avaluaran les presentacions en pòsters, del lloc i hora d’inici
de les jornades.
 L’alumne/a penja el .pdf del seu pòster en l’aplicació d’avaluació i
lliurament.

Per informació addicional:
 Consulta la documentació penjada a la pàgina

web de la Facultat, apartat TFG.
 Per qualsevol consulta: tfg.fee@uab.cat

