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4. TREBALL FINAL DE GRAU (TFG). 
 
4.1. Finalitat i descripció del Treball Final de Grau. 
La finalitat del Treball Final de Grau (TFG) és que  l’estudiant/a demostri  la seva capacitat per 
aplicar  la  formació  adquirida  al  llarg dels  estudis de Grau,  acreditant  l’obtenció del  títol de 
Grau. 
 
El  TFG  és  un  treball  personal  d’aprofundiment  dins  d’un  tema  o  problemàtica,  de  síntesi  i 
sovint transversal dins de l’àmbit dels estudis de Grau cursats per l’estudiant/a. 
 
L’estudiant/a  realitzarà el TFG, en general,  sota  la direcció d’un/a professor/a de  l’Escola. Si 
s’escau,  el  TFG  podrà  ser  co‐dirigit  per  dos  o més  professors/es  o  titulats  aliens  a  l’Escola. 
L’estudiant/a haurà de defensar el TFG davant d’un tribunal, el qual l’avaluarà i proposarà una 
qualificació. 
 
4.2. Dedicació de l’estudiant al Treball Final de Grau. 
El treball personal de  l’estudiant/a vinculat a  la realització del TFG és el corresponent a 25 h 
per ECTS assignat al TFG en el pla d’estudis del Grau (600 h si el TFG és de 24 ECTS, 450 h si el 
TFG és de 18 ECTS). 
 
4.3. Comissió de Treballs Final de Grau. 
Cada àrea de coneixement de l’Escola (Audiovisuals, Mecatrònica, TIC) tindrà una Comissió de 
TFG  constituïda  pel/per  la  coordinador/a  de  TFG  i  fins  a  dos  professors/es  de  l’àrea.  El/la 
coordinador/a de TFG de l’àrea és responsable de la Comissió corresponent. 
 
4.4. Modalitats de Treball Final de Grau. 
Els TFG es poden considerar en tres modalitats: 

a) TFG de centre. Són TFG que poden ser proposats pel professorat o per l’estudiantat. 
b) TFG d’empresa. Són TFG realitzats sota un conveni o col∙laboració universitat‐empresa. 
c) TFG de mobilitat. Són TFG  realitzats dins d’un programa de mobilitat universitària,  i 

són regulats pel marc que estableix el programa o conveni de mobilitat. Si el marc no 
regula els TFG, seran regulats segons la normativa del centre de destí. 

 
4.5. Procediment i calendari del Treball Final Grau. 
El procediment a seguir per realitzar el TFG és el següent: 

1. Adjudicació del TFG (punt 4.6). 
2. Registre i matricula del TFG (punt 4.7) 
3. Realització i seguiment del TFG (punt 4.8). 
4. Presentació de la documentació del TFG (punt 4.9). 
5. Defensa i avaluació del TFG (punt 4.11). 

 
Dins del calendari lectiu de l’Escola, hi constarà, per a cada quadrimestre, per ordre cronològic: 
 

Data 1. La data per a la presentació de propostes de TFG, per part de l’estudiantat. 
Data 2. La data per a la publicació de propostes de TFG per part de la Comissió de TFG de 

cada àrea. 
Data 3. La  data  per  a  la  presentació  de  la  sol∙licitud  d’adjudicació  de  TFG,  per  part  de 

l’estudiant/a. 
Data 4. La data d’adjudicació dels TFG, per part de la Comissió de TFG de cada àrea. 
Data 5. La data per realitzar el registre del TFG. 
Data 6. La data per realitzar la matricula del TFG. 



Pàgina 2 de 6 

 

Data 7. La data pel dipòsit de la documentació del TFG a la Secretaria de l’Escola, per part 
de l’estudiant/a. 

Data 8. La data de la defensa del TFG. 
 
4.6. Procés d’adjudicació. 
 
4.6.1. Garantia d’adjudicació. 
Les Comissions de TFG (Audiovisuals, Mecatrònica, TIC) seran les responsables de la publicació 
i  adjudicació  dels  TFG,  i  les  que  hauran  de  garantir  l’adjudicació  d’un  TFG  a  tot/a  aquell/a 
estudiant/a que, estant en condicions de realitzar‐lo, ho sol∙liciti. 
 
L’adjudicació de TFG es realitzarà al llarg del mes de març pel quadrimestre de tardor i al llarg 
del mes d’octubre pel quadrimestre de primavera, d’acord amb el calendari  lectiu de  l’Escola 
indicat en el punt 4.5 d’aquesta normativa. 
 
4.6.2. Propostes de Treball Final de Grau. 
Les Comissions de  TFG  (Audiovisuals, Mecatrònica,  TIC) presentaran  les  seves propostes de 
TFG  en  les  dates  indicades  en  el  calendari  lectiu,  per  tal  que  puguin  ser  sol∙licitades  per 
l’estudiantat. 
 
Prèviament,  l’estudiant/a  podrà  presentar  una  proposta  pròpia  de  realització  d’un  TFG.  El 
procediment es detalla en l’apartat 4.6.3. 
 
4.6.3.  Presentació  de  sol∙licitud  de  Treball  Final  de  Grau  per  a  estudiants  que  sol∙liciten 
realitzar una proposta pròpia. Adjudicació o desestimació. 
L’estudiant/a haurà de presentar la seva proposta de TFG a la Comissió de TFG que li pertoqui 
(Audiovisuals, Mecatrònica, TIC) segons la titulació que estigui cursant, en les dates establertes 
en el calendari lectiu. 
 
La  proposta,  amb  una  extensió màxima  de  5  pàgines,  haurà  d’incloure,  com  a mínim,  els 
següents punts: 

a) Nom de l’estudiant/a 
b) Titulació que està cursant 
c) Títol del TFG 
d) Antecedents 
e) Objectiu 
f) Justificació 
g) Pla de treball 
h) Pressupost 
i) Bibliografia/referències 
j) Altres consideracions, si s’escau. 

 
Un  cop  tancat  el  termini  de  recepció  de  propostes,  les  Comissions  de  TFG  valoraran  les 
propostes de TFG presentades pels estudiants en funció dels següents criteris: 

1. Format (ha de verificar l’establert en aquest punt de la normativa). 
2. Adequació a la titulació cursada per l’estudiant/a. 
3. Adequació al volum de treball que correspon a un TFG. 
4. Viabilitat tècnica. 
5. Viabilitat del pla de treball presentat. 
6. Viabilitat econòmica. 
7. Adequació de la bibliografia/referències. 
8. Aspectes legals (si s’escau): conveni/col∙laboració amb empresa. 
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Les  Comissions  de  TFG  rebutjaran  automàticament,  per  defecte  de  forma,  totes  aquelles 
propostes  de  TFG  que  no  incloguin  els  punts  detallats  en  aquest  mateix  apartat  de  la 
normativa. 
 
Un cop valorades les propostes, la Comissió de TFG decidirà si la proposta de TFG és acceptada 
o desestimada. En cas de ser acceptada, el projecte s’adjudicarà a l’estudiant/a. Si la proposta 
és desestimada,  l’estudiant/a haurà de presentar una sol∙licitud d’adjudicació de TFG d’entre 
les propostes de l’àrea, segons el procediment que s’indica a l’apartat 4.6.5. 
 
Les decisions de les Comissions de TFG seran inapel∙lables. 
 
4.6.4. Publicació de propostes de Treball Final de Grau per part de les Comissions de Treball 
Final de Grau. 
Les Comissions de TFG (Audiovisuals, Mecatrònica, TIC) publicaran, en la data establerta en el 
calendari lectiu, les propostes de TFG de cada àrea. Les propostes indicaran: 

a) Títol del TFG. 
b) Breu descripció del treball a realitzar. 
c) Si el TFG es realitza amb col∙laboració amb una empresa  i està sotmès a restriccions 

quant a la seva difusió i explotació. 
d) Pressupost de material de recolzament assignat, si s’escau. 
e) Diploma d’especialització del TFG, si s’escau. 

 
4.6.5. Presentació de sol∙licitud d’adjudicació de Treball Final de Grau d’entre  les propostes 
de l’àrea. Adjudicació. 
L’estudiant/a presentarà a la Comissió de TFG que li pertoqui (Audiovisuals, Mecatrònica, TIC) 
segons  la  titulació  que  estigui  cursant,  en  les  dates  establertes  en  el  calendari  lectiu,  una 
sol∙licitud d’adjudicació de TFG. En la sol∙licitud es farà constar: 

a) Nom de l’estudiant/a. 
b) Titulació que està cursant. 
c) Llista  de  TFG  sol∙licitats,  escollits  entre  les  propostes  presentades  per  l’àrea,  llista 

ordenada segons la preferència de l’estudiant/a, amb un mínim de 3 TFG sol∙licitats. 
 
Un  cop  tancat  el  termini  de  recepció  de  sol∙licituds,  les  Comissions  de  TFG  adjudicaran  les 
propostes de l’àrea als estudiants segons els següents criteris: 

1. Priorització feta per l’estudiant/a. 
2. Nota mitjana de la carrera. 

 
Les decisions de les Comissions de TFG seran inapel∙lables. 
 
4.7. Registre i matrícula del Treball Final de Grau. 
 
4.7.1. Registre del TFG. 
Un cop l’estudiant/a tingui TFG adjudicat, l’haurà de registrar a través de la plataforma on‐line 
e‐Secretaria, dins del termini indicat en el calendari lectiu de l’Escola. 
 
Un  cop  l’estudiant/a ha  registrat el TFG  adjudicat, no  s’autoritzaran  canvis d’adjudicació de 
TFG, excepte en casos de força major. 
 
Cal remarcar que el registre del TFG es realitzarà el quadrimestre anterior a la seva matrícula. 
L’estudiant/a haurà de  registrar‐lo al mes de març/abril pel quadrimestre de  tardor  i al mes 
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d’octubre/novembre  pel  quadrimestre  de  primavera,  segons  el  calendari  lectiu  de  l’Escola 
indicat al punt 4.5 d’aquesta normativa. 
 
4.7.2. Matrícula del TFG. 
Per matricular el TFG són requisits  indispensables haver registrat el TFG  i estar en condicions 
de poder  finalitzar els estudis en aquell quadrimestre. La matricula del TFG caldrà  fer‐la dins 
del període  indicat en el calendari  lectiu de  l’Escola  i dóna dret a ser avaluat  i qualificat en el 
quadrimestre en curs 
 
4.8. Realització i seguiment del Treball Final de Grau. 
 
4.8.1. Recolzament acadèmic i material. 
Un cop registrat el TFG, l’estudiant/a estarà assistit/da per un professor/a amb una dedicació 
horària  determinada.  El/la  professor/a  del  TFG,  segons  el  seu  criteri,  podrà  proposar 
professors/es o experts/es col∙laboradors/es, la missió dels quals serà assessorar l’estudiant/a 
en aspectes particulars del seu treball. 
 
L’Escola podrà organitzar, eventualment,  activitats  formatives orientades  a  la  realització del 
TFG  que  siguin  d’assistència  obligatòria  per  part  de  l’estudiant/a.  En  aquest  cas,  l’Escola 
publicarà la programació d’aquesta activitat, abans del període de matrícula. 
 
4.8.2. Seguiment de la realització del Treball Final de Grau. Full de seguiment/visats. 
L’estudiant/a haurà de tenir un full normalitzat de seguiment o visats del TFG, disponible a la 
web de  l’Escola, el qual haurà de signar manifestant el coneixement de  la Normativa de TFG 
vigent de l’Escola. 
 
L’estudiant/a  haurà  de  presentar,  al/a  la  professor/a  director/a  del  TFG,  dins  d’un  termini 
màxim  d’un mes  des  de  la  data  de matricula  del  TFG,  una  planificació  cronològica  de  les 
tasques  a  fer  per  assolir  la  realització  del  TFG,  juntament  amb  el  full  de  seguiment/visats 
degudament signat per l’estudiant/a. El/la professor/a director/a del TFG signarà en el full de 
seguiment/visats conforme ha  rebut aquesta planificació en el  termini previst,  junt amb una 
breu valoració. El full de seguiment/visats romandrà custodiat pel/per la professor/a director/a 
del TFG al llarg de la realització del TFG. 
 
Abans de dipositar la documentació del TFG a la Secretaria de l’Escola, l’estudiant/a haurà de 
presentar‐la al/a la professor/a director/a del TFG. El/la professor/a director/a del TFG signarà 
en el full de visats  la seva conformitat o disconformitat amb  la documentació presentada per 
l’estudiant,  i  la  seva  conformitat o disconformitat  amb  la decisió presa per  l’estudiant/a de 
presentar  el  TFG.  Un  cop  signat,  el/la  professor/a  director/a  del  TFG  retornarà  el  full  de 
seguiment/visats a  l’estudiant/a, per tal que el pugui  lliurar amb  la resta de  la documentació 
del TFG. 
 
El full de seguiment/visats és un element d’ajuda a la valoració del TFG per part del Tribunal de 
Treball Final de Grau. 
 
4.9. Presentació de la documentació del Treball Final de Grau. 
 
4.9.1. Relació de documents a presentar 
L’estudiant/a  haurà  de  presentar  la  documentació  que  es  detalla  en  aquest  punt  de  la 
Normativa, a la Secretaria de l’Escola, dins del termini establert al calendari lectiu. 
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La documentació que l’estudiant ha de presentar és la següent: 
a) Un exemplar de la Memòria, d’acord amb el format establert per l’Escola. 
b) Un CD o DVD. 
c) Full de seguiment/visats. 

 
És  responsabilitat  de  l’estudiant  que  la  documentació  del  TFG  verifiqui  els  continguts  i  el 
format establert per l’Escola, així com del seu lliurament dins del termini establert al calendari 
lectiu. 
 
En cas que el TFG es  realitzi en equip, cadascun dels seus  integrants haurà de  lliurar  la seva 
pròpia documentació. 
 
4.9.2. Memòria. 
La memòria s’haurà de presentar d’acord amb el format establert per l’Escola. 
 
La memòria es redactarà en un idioma reconegut com a oficial a Catalunya o en anglès, sempre 
que el/la professor/a director/a del TFG així ho aprovi. Si  l’estudiant/a ha  realitzat el TFG a 
l’estranger, podrà presentar la memòria en anglès. 
 
Les  faltes d’ortografia  són un defecte de  forma que els  tribunals  tindran, negativament, en 
consideració. 
 
4.9.3. CD o DVD. 
A  cada memòria  s’adjuntarà un CD o DVD, dins d’un  sobre o  funda. Al  sobre  i al CD o DVD 
caldrà  incorporar  les  següents  dades  identificatives:  Títol  del  TFG,  autor,  especialitat  (si 
s’escau), i data. 
 
El CD o DVD ha de contenir els següents arxius: 

a) Memòria en format PDF. 
b) Arxius i/o programes utilitzats, si s’escau. 
c) Programa desenvolupat, si s’escau. 
d) En  general,  tota  la  documentació  que  constitueixi  i  doni  suport  al  TFG,  i  que  es 

consideri  rellevant  (referències, documentació annexa, plànols, esquemes, arxius de 
plaques de circuit imprès, datasheets, etc,...) 

 
4.10. Revisió de la documentació del Treball Final de Grau. 
Un cop tancat el termini de recepció de la documentació del TFG, i abans de la seva defensa, la 
documentació  del  TFG  serà  revisada  per  la  Comissió  de  TFG  que  li  pertoqui  (Audiovisuals, 
Mecatrònica, TIC), per tal de verificar que els continguts i el format de la documentació són els 
correctes. 
 
La  Comissió  de  TFG  indicarà  en  el  full  de  seguiment/visats  si  la  documentació  és  correcta, 
presenta  defectes  lleus  o  defectes  greus.  En  aquest  darrer  cas,  la  Comissió  de  TFG  pot, 
eventualment,  requerir a  l’estudiant que  rectifiqui els defectes greus de  la documentació,  la 
qual cosa caldrà realitzar en un termini màxim d’un dia hàbil. 
 
4.11. Defensa i avaluació del Treball Final de Grau. 
 
4.11.1. Terminis temporals. 
Entre  la data  límit per al  lliurament de  la documentació del projecte  i  la de  la  seva defensa 
transcorreran  un mínim  de  7  dies  hàbils  per  poder  organitzar  els  tribunals  corresponents  i 
perquè aquests en puguin revisar el contingut. 
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Les Comissions de TFG establiran  la data  i hora de  la defensa del TFG, dins de  la/es data/es 
establertes en el calendari lectiu, amb un mínim de 48 hores d’antelació. Aquesta data  i hora 
serà ferma i no serà susceptible de canvi, excepte en cas de força major. 
 
4.11.2. Designació del tribunal d’avaluació del Treball Final de Grau. 
La confecció dels  tribunals  s’establirà des de  la Sots‐Direcció d’Estudis, amb el  suport de  les 
respectives Comissions de TFG, Coordinadors d’Àrea  i Gestió Acadèmica. Preferentment, els 
tribunals d’avaluació dels TFG es constituiran segons els següents criteris: 

 El  tribunal  d’avaluació  del  TFG  estarà  format  preferentment  per  tres membres  del 
professorat. 

 Dos membres del tribunal hauran de ser de la mateixa àrea de coneixement que el/la 
professor/a director/a del TFG, que actuaran de president/a  i  vocal del  tribunal. Un 
d’aquests dos membres podrà ser el/la professor/a director/a del TFG. 

 El tercer membre del tribunal actuarà de vocal i podrà ser un/a professor/a de l’Escola 
de la mateixa àrea de coneixement o d’una àrea de coneixement aliena a la del/de la 
professor/a  director/a  del  TFG,  un  membre  del  professorat  de  la  UPC,  o  un 
professional qualificat amb la titulació acadèmica apropiada. 

 Es nomenaran, si s’escau, els membres suplents del tribunal amb el mateix perfil quant 
a les àrees de coneixement. 

 La composició del tribunal podrà ser excepcionalment ampliada, a proposta del/de  la 
professor/a director/a del TFG, amb el vist‐i‐plau del president del tribunal. 

 En  cas que  el  TFG  s’hagi  realitzat  en  equip,  serà  avaluat pel mateix  tribunal  i  en  la 
mateixa sessió, de forma  individual per cadascun dels estudiants que formen part del 
equip. 

 
4.11.3. Acte de defensa i avaluació del Treball Final de Grau. 
L’estudiant/a  defensarà  el  TFG  davant  del  tribunal  d’avaluació  en  un  temps màxim  de  30 
minuts. La Comissió de TFG que pertoqui  (Audiovisuals, Mecatrònica, TIC) podrà modificar el 
temps assignat a la defensa del TFG, si s’escau. 
 
En  finalitzar  la  presentació,  els/les membres  del  tribunal  d’avaluació  podran  requerir  una 
demostració pràctica, si el TFG és de caire pràctic, i plantejaran a l’estudiant les preguntes que 
considerin oportunes. 
 
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. Les Comissions de 
TFG publicaran,  si  s’escau, els  criteris objectius  amb els quals es  valoraran els TFG.  La nota 
numèrica i qualitativa estarà d’acord amb la normativa acadèmica vigent de la UPC. 
 
 
4.12. Drets de propietat intel∙lectual, drets d’explotació, i difusió del Treball Final de Grau 
Serà d’aplicació  la normativa vigent de  la Universitat Politècnica de Catalunya sobre els drets 
de propietat industrial i intel∙lectual dels TFG. 
 
Si  el  TFG  es  realitza  en  col∙laboració  amb  una  empresa,  els  termes  quedaran  establerts  en 
l’acord signat entre empresa, EUPMT, estudiant i el/la professor/a director/a del TFG. 
 
 
 
 


