JORNADA: TREBALLS FINAL DE GRAU
Introducció:
Aquesta activitat està basada en el treball desenvolupat a la UAB pel grup d’interès GIIDES Treballs Fi de Grau. Es tracta d’un grup interdisciplinari creat al Setembre de
2008 per a estudiat la problemàtica relacionada amb la definició i posada en
funcionament dels treballs fi de grau als nous graus EEES. Els membres d’aquest grup
provenen d’àmbits acadèmics diversos, incloent Traducció i Interpretació, Veterinària,
Empresa, Infermeria, Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Dret o Ciències de la
Informació entre d’altres.
Objectius:
Presentar las principals qüestions que sorgeixen en relació amb la planificació i
l’organització a la pràctica dels treballs fi de grau en els nous ensenyaments
universitaris, tant des del punt de vista docent (quines característiques ha de tenir un
treball fi de grau, com cal dirigir-lo, com s’avaluen) com logístic i de gestió dels
mateixos a nivell de la titulació.

Continguts
• El treball fi de grau en el marc dels nous graus: de la definició formal del RD a
la seva concreció en una titulació determinada.
• Direcció i avaluació de TFG.
• Reptes en la planificació i organització de TFG.

Metodologies
Tot i tractar-se d’una Jornada, no tindrà exactament el format previst per aquest tipus
d’activitats, perquè no inclourà la presentació d’experiències, ja que en aquest nou
format difícilment se’n poden trobar. Es tractarà més aviat d’un taller amb una
orientació pràctica, i per tant es basarà tant en l’exposició de continguts per part dels
ponents com en l’anàlisi i la reflexió a partir de les aportacions dels participants.

Ponents/Formadors
Glòria Estapé Dubreuil / Mercè Rullán Ayza
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d’Economia de l’Empresa / Departament de Microelectrònica i Sistemes
Electrònics
Grup d’interès GI-IDES Treballs fi de grau

Durada: 4 hores
Data: dijous 25 de març de 2010 (de 9:30 a 13:30)
Lloc: Per confirmar

