
                                    
 
 
 

TREBALL FINAL DE GRAU (TFG) 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals 
Curs: 5è curs 
Trimestre:  Durant tot el curs 
Crèdits ECTS: 14 
Coordinadora:  Dolors Celma (Presencial i Semipresencial) 
Professora: Patricia Crespo 
Idioma: Català (100%) 
 
1.- Objectius 

 
Objectius 
d’aprenentatge 
generals de 
l’assignatura 

 Convertir un problema empíric en un objecte de recerca 
i elaborar conclusions. 

 Resoldre problemes a través de mètodes científics. 
 Ser capaç de posar en valor les tècniques i 

coneixements adquirits al llarg del Grau. 
 Adquirir l'habilitat per a la presentació i defensa de 

projectes. 
 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i 
interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva 
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió 
sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.  

 
 

2.2.-  Competències  
generals 

CG2. Generar idees i solucionar problemes, tant de 
manera individual com col·lectiva, així com capacitat per 
expressar a uns altres aquestes idees i solucions. 

CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud 
oberta enfront del canvi i estar disposats a reavaluar
els vells models mentals que limiten el pensament. 

 
 

2.3.-  Competències  
transversals 

CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en, 
almenys 3 llengües, les dues oficials a Catalunya i en una 
tercera llengua estrangera. 

CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, 



                                    
 
 

emprant per a això terminologia precisa, recursos 
especialitzats i documentació que avali dits arguments. 

CT7.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una 
correcta organització i temporalització del treball acadèmic, 
aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements 
adquirits i adaptar-los a contextos i situacions noves. 

 
 

 
 

3.- Metodologia de treball 
  

 

Tot el procediment detallat sobre el funcionament del TFG està recollit al document de 
la “Normativa reguladora TFG-15-16” que està penjat a l’aula virtual del TFG. 

 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

La qualificació final del TFG s’obtindrà a partir de diferents avaluacions: 
 

 Memòria 1: Proposta de TFG: 5% de la nota final 
 Memòria intermèdia del TFG: 10% de la nota final  
 Tribunal de seguiment: 15% de la nota final 
 Memòria final del TFG: 30% de la nota final 
 Tribunal Final del TFG: 40% de la nota final 

 

2.4.-  Competències 
especifiques 

Les competències específiques del grau es poden aplicar 
de forma més o menys explícita depenent del projecte 
d’investigació.  

Aprenentatge dirigit MD6. Tutories presencials: Converses presencials amb el tutor 
del TFG per orientar l’estudiant i fer el seguiment del projecte. 
 

Aprenentatge autònom MD10. Investigació i lectura crítica d’articles. Els estudiants 
parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, 
seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals 
la lectura crítica de articles. 
 

MD11. Tutories no presencials per a les que l’alumne 
disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els 
recursos de l’aula virtual del TFG. 



                                    
 
 
Tot el procediment detallat sobre l’avaluació del TFG està recollit al document de la 
“Normativa reguladora TFG-15-16” que està penjat a l’aula virtual del TFG. 

 
5.- Continguts 

El TFG comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una 
memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, 
les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l’ensenyament. En 
particular, el TFG pot ser: 

 un treball de Recerca de base científica 
 un projecte innovador de creació d’una empresa o un projecte empresarial 

innovador a empreses existents. 

 

6.- Recursos didàctics 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA 
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 King, L, Keohane R. O., and Verba, S. (2007). El diseño de la investigación 
social: Alianza 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

 
 Brunet, I, Belzunegui, A. and Pastor, I. (2006). Les tècniques d'investigació 

social i la seva aplicació: Editorial Pòrtic. 
 
 IRÍZAR I. (2003) Cómo crear una empresa. Lo que todo emprendedor debe 

saber. Gestión 2000. Parte 2 El plan de negocio. 
 

 IRÍZAR I. (2012) El plan de negocio en la práctica. Netbiblo  
 


