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OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

L’objecte d’aquesta normativa és regular el Treball Final de Grau (TFG) que els 

estudiants realitzen en els estudis de Grau de l’Escola Superior en Ciències de la Salut.  

Aquesta normativa complementa la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau 

aprovada pel Consell de Govern de la UPF el 9 de juliol del 2008 i la Normativa 

reguladora del Treball Final de Grau aprovada pel Consell de Govern de la UPF el 2 de 

març del 2011, modificat per Acords del Consell de Govern de 13 de Juliol de 2011, 9 de 

maig de 2012, 7 de novembre de 2012, 17 de febrer de 2016, 6 de juliol de 2016, 26 

d’abril de 2017, 11 d’abril de 2018, i 20 de febrer de 2019. 

Article 1. El TFG és una matèria obligatòria, de 8 ECTS que consisteix en 

l'elaboració, presentació i defensa d'un treball amb la finalitat de valorar els 

coneixements adquirits al llarg de la carrera i introduir als estudiants en la investigació 

com a mètode per a la recerca del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de 

la qualitat en l'exercici professional. Aquest s’haurà de presentar i defensar de forma 

pública i sempre es desenvoluparà sota la supervisió d'un/a director/a.  

Article 2. Les activitats formatives del TFG hauran d'anar dirigides a l'adquisició 

de competències transversals i específiques associades al títol. Relacionant el contingut 

formatiu amb la pràctica, integrant habilitats per a la recerca, anàlisi i síntesi 

d'informació, així com habilitats per a la interpretació i aplicació pràctica del tema triat. 

Les característiques dels temes hauran d'abordar aspectes professionals.  

Article 3. La matrícula del TFG es realitzarà dins dels terminis generals de 

matrícula que estableixi Gestió Acadèmica. Segons establert a la memòria del Grau de 

Fisioteràpia aprovada per la Universitat Pompeu Fabra, és requisit necessari per 

matricular-se del TFG haver superat totes les matèries de 1er i 2on curs del Grau. La 

matricula donarà dret a l'estudiant a una convocatòria oficial en cada curs acadèmic. Els 

estudiants tindran opció a realitzar la recuperació de la prova avaluadora escrita que 

determini la Comissió de TFG i que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són 

les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.  



                           Normativa per l’elaboració del Treball Final de Grau  (TFG) 

Grau en Fisioteràpia 

 

 

 3 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL TFG  

1. COMISSIÓ DE TFG  
 

La Comissió de TFG, està formada per la Coordinació i pels membres de la 

Comissió del TFG.  

Correspon a la Comissió de TFG:  

a) Confeccionar una relació de temes que poden ser objecte de TFG. Per a 

aquesta relació, podrà tenir present:  

- Les propostes que li facin arribar els professors i professores de l’ESCST.  

- Les propostes que li puguin fer arribar els mateixos estudiants.  

- Les propostes que puguin arribar d’institucions externes i que pel seu interès i 

nivell acadèmic puguin tenir les característiques d’un TFG.  

b) Confeccionar, d’acord amb la direcció de l’ESCST, la relació de professorat que 

pot dirigir els TFG d’acord amb la seva temàtica.  

c) Impartir seminaris grupals als estudiants i planificar sessions formatives per 

als directors/es.  

d) Organitzar els Tribunals Finals: constitució, calendari, horari i lloc de 

realització.  

f) Elevar a la direcció de l’ESCST la proposta de persones externes per formar part 

dels Tribunals d’avaluació final.  

g) Calcular la nota final de cada estudiant segons els criteris d’avaluació fixats en 

la present normativa i complimentar l’acta final d’avaluació.  

h) Comunicar als estudiants la qualificació final obtinguda i, si escau, atendre les 

reclamacions i les sol·licituds de revisió.  

 

La Comissió de Treballs Final de Grau de l’ESCST, està formada per:  

- Membres de Comissió: docents del Grau de Fisioteràpia de l’ESCST 

- Coordinació de la Comissió de TFG: docent del Grau de Fisioteràpia de l’ESCST 
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2. DIRECTOR/A  
 

El director/a de TFG ha de ser docent de la Escola Superior de Ciències de la Salut 

(ESCS). El/la director/a haurà de complir amb el requisit mínim previ de tenir un nivell 

acadèmic de Diplomat o Graduat universitari i màster universitari. Quan el tema del TFG 

ho requereixi, es pot preveure la figura de la co-direcció.  

Correspon al/a la director/a:  

a) Assistir a les sessions formatives impartides pel coordinador del TFG on es 

definiran els criteris de l’avaluació continuada i les pautes exigides als TFG.  

b) Assegurar la viabilitat del TFG amb el nombre d’hores de treball que es 

corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el treball en el pla d’estudis.  

c) Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment. 

A tal efecte, es requerirà que el/la director/a i l’alumne es reuneixen una vegada abans 

de l’entrada de registre del TFG i posteriorment, 2 sessions de seguiment per trimestre 

com a mínim. En la primera tutoria es definiran les característiques i els objectius del 

treball i la seva temporització.  

d) Complimentar, per a cada estudiant dirigit, les rúbriques d’avaluació, on 

deixarà constància de: i) progrés de l’estudiant en relació a la temporalització fixada; ii) 

qualificació que ell o ella mateixa li atorguen escrita al TFG. Aquestes rúbriques 

s’utilitzaran pel càlcul de la nota final de l’estudiant.  

e) Assistir a les sessions dels Tribunals de TFG quan s’avaluïn TFG que ell/a 

dirigeixi i formar part d’aquests Tribunals quan així li indiqui la Comissió de TFG.  

f) Avaluar el TFG (proposta de TFG inicial i memòria final) de l’estudiant. 

L’avaluació haurà de contemplar la qualitat del projecte tenint en compte els criteris 

establerts en la rúbrica específica.  

h) Formar part dels Tribunals d’avaluació indicats per la Comissió de TFG en 

funció del nombre d’alumnes dirigits. En cap cas podrà formar part dels Tribunals on 

s’avaluïn estudiants que ell o ella mateixa hagi dirigit. 
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ELECCIÓ DEL TEMA I PLANIFICACIÓ 

1. CONTINGUTS DEL TFG 
 

 El TFG consta de l’elaboració d’un treball de recerca orientat a l’avaluació de les 

competències adquirides en el títol del Grau de Fisioteràpia. 

 Per al Grau de Fisioteràpia, es consideren tres modalitats de TFG: 

1. Protocol de recerca: es tracta de dissenyar la metodologia d’un futur treball 

de recerca original estructurat en els diferents apartats que conformen un 

projecte d’investigació. 

2. Treball de recerca original: es tracta d’un treball d’investigació amb 

contingut original, de caràcter analític o descriptiu, amb treball de camp i 

anàlisi de dades 

3. Revisió sistemàtica: es tracta d’un treball de cerca bibliogràfica, de tipus 

narratiu o sistemàtic, amb el fi d’analitzar l’evidència en relació a un aspecte, 

tècnica o intervenció vinculat a la fisioteràpia 

 

El tema seleccionat pel estudiant i/o director/a estarà relacionat amb un dels 

camps d’actuació de la fisioteràpia. 

 

Independentment del tipus de treball, la memòria final del TFG haurà de contemplar els 

següents continguts: 

a. Resum (màxim 300 paraules). En català/castellà i anglès 

b. Introducció 

c. Material i mètodes 

d. Resultats 

e. Discussió 

f. Conclusions 

g. Referències 

h. Annexes (si escau) 
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Per tal de realitzar el treball escollit és necessari seguir la guia específica de cada treball 

i les “Normes de presentació de la Memòria de TFG”. Aquestes guies estaran disponibles 

a l’aulari de l’assignatura per tal que estiguin a l’abast i siguin fàcilment consultables per 

part dels estudiants 

2. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 

A principi de curs acadèmic, els estudiants rebran un llistat amb els diferents 

possibles tutors acadèmics i les seves línies de treball. 

Els alumnes sol·licitaran una línia de treball de les disponibles, vinculades a un tutor. 

Aquest procediment es realitzarà mitjançant un formulari que estarà disponible a l’aula 

Moodle. 

Un cop els alumnes hagin fet arribar la seva proposta, en els terminis establerts, 

la Comissió de TFG elaborarà un llistat provisional amb les adjudicacions. L’adjudicació 

seguirà el criteri de l’expedient acadèmic. 

Un cop aprovada la sol·licitud, l’alumne treballarà amb el tutor de TFG la sol·licitud 

formal, que constarà de: 

 Títol provisional de la proposta 

 Nom del director/a sol·licitat 

 Descripció breu del treball (la proposta inicial es podrà modificar amb 

posterioritat si es el cau) 

 Mínim 5 referències bibliogràfiques 

Aquesta proposta l’haurà de signar el director/a de l’alumne i s’haurà d’entregar 

durant el primer trimestre al responsable de la Comissió del TFG.  

En cas que la Comissió de TFG no aprovi la Sol·licitud realitzada per l’alumne i 

per garantir una oferta suficient que faci possible que tots/es els estudiants puguin dur 

a terme aquesta assignatura, la Comissió realitzarà les consideracions oportunes per tal 

d’aprovar la proposta de TFG o oferirà algun tema en concret. 

 

El TFG s’haurà de presentar individualment.  
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2.1 Garantia d’adjudicació del TFG 
 

 La Comissió de TFG serà la responsable de la publicació i adjudicació dels TFGs, i 

la que haurà de garantir l’adjudicació d’un TFG a tot aquell estudiant que, estant en 

condicions de realitzar‐lo, ho sol·liciti. Per tal de sol·licitar un tema de TFG, els estudiants 

hauran d’entregar mitjançant l’aulari virtual la sol·licitud de TFG, segons el cronograma 

de cada curs. Un cop tancat el termini de recepció de sol·licituds, la Comissió de TFG 

adjudicarà les propostes de l’àrea als estudiants segons els següents criteris:  

 

1. Priorització feta per l’estudiant. 

2. Expertesa i idoneïtat del Director/a.  

3. Expedient acadèmic.  

 

En el cas de les propostes de TFG per part dels alumnes, un cop valorades, la 

Comissió de TFG decidirà si la proposta és acceptada o desestimada. En cas de ser 

acceptada, el projecte s’adjudicarà a l’estudiant i se li assignarà un Director/a, el/la qual 

no ha de coincidir necessàriament amb l’indicat a la proposta. Si la proposta és 

desestimada, la Comissió de TFG realitzarà les consideracions que cregui necessàries per 

acceptar la sol·licitud o presentarà uns temes preferiblement dins de l’àrea de interès 

de l’estudiant. En un període de 3 setmanes des de l’entrega de les sol·licituds, es 

publicarà el llistat definitiu d’assignacions. 

 

2.2 Registre del TFG 
 

Un cop l’estudiant tingui el TFG adjudicat, haurà d’omplir el full de registre 

normalitzat, disponible a l’aulari de l’assignatura i presentar‐lo al Director/a del TFG, el 

qual el revisarà i signarà. Aquest document equival a un contracte d’aprenentatge entre 

l’estudiant i el Director/a. Cal registrar el TFG presentant el full de registre a la secretaria 

de l’ESCS, i que la Comissió de TFG arxivarà. Un cop l’estudiant ha registrat el TFG 

adjudicat, no s’autoritzaran canvis d’adjudicació de TFG, excepte en casos de força 

major i acceptats per la Comissió de TFG. 
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FASE 2. DESENVOLUPAMENT DEL TFG 

1. DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT 
 

El treball personal de l’estudiant vinculat a la realització del TFG és el corresponent 

a 25 hores per ECTS assignat, per un total de 200h. 

 

2. REALITZACIÓ DEL TFG 
 

El treball consta de 2 parts diferenciades: presentació preliminar del TFG (Memòria 

Inicial) i Memòria Final. 

 

2.1 Presentació de la Memòria Inicial 
 

Durant el segon trimestre del curs es durà a terme la presentació preliminar del TFG 

amb un protocol que reculli una breu descripció del mateix. Aquest protocol conformarà 

la Memòria Inicial del TFG. El contingut de la Memòria Inicial contempla els següents 

aspectes: 

 

a. Títol del treball 

b. Director/a 

c. Paraules Clau (3 – 6) 

d. Breu introducció amb la justificació de l’estudi (10 – 15 cites bibliogràfiques 

indexades en JCR) 

e. Objectius (general i específics) 

f. Cronograma (en el cas d’un treball de camp) 

g. Referències bibliogràfiques (estil Vancouver o APA) 

 

L’extensió d’aquest document serà d’aproximadament 1.000 paraules (excloent les 

referències) i s’haurà de presentar segons les indicacions recollides en la Guia 

d’elaboració del TFG.  
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2.1.1 Actuacions del director/a del TFG 
 

És responsabilitat del director/a del TFG portar a terme les següents accions: 

 Mantenir, com a mínim, 2 sessions de seguiment, que podran fer-se 

presencialment o bé virtualment en dies i hores prèviament fixades. 

 Elaborar una “Fitxa de Seguiment” de cadascuna de les sessions de seguiment 

on s’explicitarà el progrés de l’estudiant segons el cronograma previst per a la 

realització del TFG i les indicacions establertes pel Director/a 

 Avaluar la Memòria Inicial 

 Participar com a membre en els Tribunals de TFG 

 

2.1.2 Recolzament acadèmic 
 

Durant el període d’elaboració de la Memòria Inicial, es duraran a terme dos 

seminaris d’orientació pels alumnes. El tema dels seminaris aniran orientats a aspectes 

comuns als tres tipus de TFG. 

 

2.2 Elaboració del Treball de TFG 
 

Un cop s’ha presentat i aprovat la memòria inicial del TFG, l’alumne haurà de 

presentar la Memòria Final del TFG a finals del tercer trimestre. Durant aquest trimestre 

l’alumne durà a terme l’elaboració del protocol de recerca, l’elaboració del treball de 

camp i anàlisi de les dades (si s’escau) o l’elaboració de la revisió sistemàtica de la 

literatura. El contingut de la Memòria Final del TFG ha de contemplar per tant els 

següents aspectes: 

 

h. Títol del treball 

i. Director/a 

j. Paraules Clau (3 – 6) 

k. Resum (200 – 300 paraules) en català/castellà i anglès 

l. Introducció 

m. Objectius (general i específics) 

n. Material i mètodes 
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o. Resultats 

p. Discussió 

q. Conclusions 

r. Referències bibliogràfiques (estil Vancouver o APA) 

 

L’extensió total del treball serà d’aproximadament 4.000 – 5.000 paraules (sense 

comptar referències bibliogràfiques, taules i annexes).  

 
A continuació es detallen les actuacions del director/a i membres del Tribunal Final 

durant aquest període: 

 

2.2.1 Actuacions del Director/a de TFG 
 

És responsabilitat del director/a del TFG portar a terme les següents accions: 

 Mantenir, com a mínim, 2 sessions de seguiment, que podran fer-se 

presencialment o bé virtualment en dies i hores prèviament fixades. 

 Elaborar una “Fitxa de Seguiment” de cadascuna de les sessions de seguiment 

on s’explicitarà el progrés de l’estudiant segons el cronograma previst per a la 

realització del TFG i les indicacions establertes pel Director/a 

 Avaluar la Memòria Final del TFG 

 Participar com a membre en els Tribunals de TFG 

 Es recomana assistir a la sessió de Tribunal Final quan s’avaluï el TFG que s’ha 

dirigit.  

 

2.2.2 Recolzament acadèmic 
 

Durant el període d’elaboració de la memòria final, es duraran a terme dos seminaris 

d’orientació pels alumnes. El tema dels seminaris aniran orientats a aspectes comuns a 

tots els TFG. 
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2.2.3 Actuacions del Tribunal Final 
 

Al final del tercer trimestre tindrà lloc l’avaluació del TFG per part d’un Tribunal Final 

que avaluarà la Memòria Final presentada per l’estudiant. Veure detalls al següent 

apartat. 
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 PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TFG 

1. LLIURAMENT DEL TFG 
 

En el termini establert per la Comissió de TFG, els estudiants hauran d’entregar la 

Memòria escrita a través d’un lliurament disponible a l’aulari. És condició indispensable 

que el nom de l’arxiu sigui “Cognoms i Nom – Títol Breu del TFG” i en format pdf. Cada 

estudiant presentarà una versió electrònica a través de l'aulari, a la qual s’aplicarà la 

normativa de conservació d’exàmens i documents base de qualificació de l’ESCST 

  

La memòria s’haurà de presentar d’acord amb el format establert per l’ESCST. La 

memòria es redactarà en un idioma reconegut com a oficial a Catalunya o en anglès, 

sempre que el Director/a del TFG així ho aprovi. Les faltes d’ortografia o deficient 

presentació són un defecte de forma que els tribunals tindran, negativament, en 

consideració. 

 

2. TERMINIS TEMPORALS 
 

Entre la data límit per al lliurament de la documentació del projecte i la de la seva 

defensa transcorreran un mínim de 10 dies hàbils per poder organitzar els tribunals 

corresponents i perquè aquests en puguin revisar el contingut. 

 

3. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL D’AVALUACIÓ DEL TFG 
 

La Comissió de TFG confeccionarà els tribunals. Preferentment, els tribunals 

d’avaluació dels TFG es constituiran segons els següents criteris:  

 
- El tribunal d’avaluació del TFG estarà format per un mínim de dos membres que seran 

preferiblement professors de l’ESCST o un professional extern amb experiència clínica i 

investigadora en el camp del treball.  

- El Director/a del TFG no formarà part del tribunal, tot i que el tribunal escoltarà la seva 

opinió si s’escau.  
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4. ACTE DE DEFENSA DEL TFG 
 

L’acte de defensa del TFG davant del tribunal tindrà una duració màxim de 22 

minuts. La Comissió de TFG podrà modificar el temps assignat a la defensa del TFG, si 

s’escau. Un cop finalitzada la defensa, en cas de ser necessari, el tribunal escoltarà 

l’opinió del Director/a del TFG. El tribunal, a porta tancada, avaluarà el TFG en funció de 

la defensa, dificultat tècnica, assoliment dels objectius, utilitat, rigor i qualitat del treball, 

entre d’altres. En acabar, el tribunal informarà a la Comissió de TFG de la nota obtinguda 

dels estudiants, i aquests realitzaran la posterior notificació a través de l’aulari en un 

termini màxim de 5 dies hàbils. L’acte de defensa del TFG ha de seguir la següent 

seqüència:  

 

1. Exposició de l’estudiant (10 minuts) 

2. Plantejament de qüestions per part del tribunal (5 minuts) 

3. Resposta de l’estudiant (5 minuts) 

4. Deliberació del tribunal (2 minuts) 

5. Qualificació del treball (APTE/NO APTE del acte de defensa). 
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AVALUACIÓ DEL TFG 

1. AVALUACIÓ DEL TFG 
 

La ponderació de les qualificacions del TFG és la següent:  
  

1. Avaluació de la Comissió de TFG (0%) 

a. Assistència al seminaris  

2. Avaluació del/de la Director/a (30%):  

a.  Memòria Inicial: 10%    

b. Fitxa de seguiment del TFG: 10% 

c. Memòria Final: 10%    

3. Avaluació del Tribunal (70%): 

a. Memòria Final: 80%  

b. Acte de defensa: 20% 

 

1.1 Avaluació de la Comissió del TFG 
 

L’assistència serà obligatòria i requisit necessari per a fer la mitjana amb la resta 

d’activitats avaluadores. En cas de no assistir als seminaris, no es podrà presentar la 

Memòria.  

Només es podrà justificar una falta en els següents supòsits: 

- En cas de mort de familiars de primer grau  

- Per accident greu o hospitalització de familiars de primer grau  

- Per permís per complir un deure inexcusable de caràcter públic  

- Per malaltia de l’alumne  

- Per examen ordinari o recuperació a l’ESCST   

- Per competició oficial d’un esportista d’elit  
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1.2 Avaluació del Director/a 
 

A les tutories es valorarà la participació en les 4 sessions de presencials o virtuals i el 

compliment del pla de treball i cronograma. Els Directors/es disposaran d’una rubrica 

específica en una escala de 0 a 10 que l’alumnat coneixerà abans d’iniciar el TFG. 

La memòria inicial s’avaluarà segons els ítems establerts a la rúbrica específica en 

una escala de 0 a 10. La memòria final s’avaluarà segons els ítems establerts a la rúbrica 

específica en una escala de 0 a 10.   

 

1.3 Avaluació del Tribunal de TFG 
 

El Tribunal de TFG emetrà una qualificació segons els ítems establerts a la rúbrica 

específica en una escala de 0 a 10 que haurà de tenir en compte els següents ítems:  

 

 Qualitat científica del treball (Memòria Final) 

 Exposició oral  

o Distribució de l’exposició oral  

o Qualitat de l’ exposició oral: claredat, fil argumental, etc.  

o Capacitat de resposta a les preguntes del tribunal. Cada membre del 

Tribunal avaluarà a l'alumne utilitzant una rúbrica específica.  

 

La nota final del Tribunal serà la mitjana aritmètica de les qualificacions 

atorgades pels tres membres. 

 

 IMPORTANT: Aquesta qualificació final del Tribunal ha de ser com a mínim de 5 

punts per tal de poder fer la ponderació amb la resta de notes (seminaris, tutories, 

memòria inicial i final) 

 

1.4. Recuperació del TFG 
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Si l’alumne no es presenta als seminaris del TFG o a les tutories de seguiment 

amb el director/a no podrà presentar la memòria final i per tant haurà de cursar 

l’assignatura sencera l’any vinent. Es podrà recuperar el TFG en els següents supòsits:  

 

 Si la nota de la Memòria Final assignada pel director/a del TFG no arriba al 5 

sobre 10, l’alumne no podrà passar a la fase de defensa davant del Tribunal de 

TFG i per tant haurà de recuperar la memòria en un màxim de 15 dies per poder 

passar a la fase de defensa davant del Tribunal de TFG.   

 Si la nota de la Memòria Final assignada pel Tribunal del TFG no arriba al 5 sobre 

10, l’alumne haurà de recuperar la memòria en el període de recuperació. L’acte 

de defensa davant del tribunal no serà recuperable.  

 

D’acord amb la normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau de la 

Universitat Pompeu Fabra, si la qualificació es No presentat/da, l’alumne no podrà optar 

a la recuperació.  

 

 

 
 


