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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 de 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 Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i de 9 de maig i de 7 de 

novembre del 2012. 

 

Article 1. El TFG és una matèria obligatòria, de 10 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 Tutor/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 professional.  

 

Article 4. La matrícula del TFG es realitzarà dins dels terminis generals de matrícula que 

estableixi Gestió Acadèmica. És requisit necessari per matricular-se del TFG haver superat 

totes les matèries de 1er, 2on curs del Grau, seguint la normativa UPF. La matricula donarà 

dret a l'estudiant a una convocatòria oficial en cada curs acadèmic.  Segons normativa UPF, 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. No es podran recuperar les 

presentacions orals davant del Tribunal de Seguiment i de Final. 
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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’ESCS. 

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

- Les propostes que puguin arribar de 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’ESCS, la relació de professorat que pot 

tutoritzar els TFG d’acord amb la seva temàtica. 

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

tutors/es.  

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

horari i lloc de realització. 

f)  Elevar a la direcció de l’ESCS 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’ESCS, està formada per:  

- Membres de Comissió: Dr. Lluís Force, Dra. Susana Santos, Sra. Carme Rosell i Sr. 

Carles Tolosa. 

- Coordinació de la Comissió de TFG: Dra. Carolina Chabrera 
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2.  TUTOR/A 

La persona tutor/a de TFG, ha de ser docent de l’ESCS, i ha de complir amb el requisit previ de 

tenir un nivell acadèmic de Llicenciat o Màster Universitari. Quan el tema del TFG ho 

requereixi, es pot preveure la figura de la cotutorització. 

Correspon al tutor/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.  

d) Es requerirà que el tutor/a i l’alumne mantinguin com a mínim, una reunió abans de 

l’entrada per registre del TFG (primer trimestre) 

e) A més, s’hauran de dur a terme 3 sessions de seguiment per trimestre (segon i tercer 

trimestre). En la primera tutoria es definiran les característiques i els objectius del treball 

i  la seva  temporalització. 

f) Complimentar, per a cada estudiant tutoritzat, una fitxa de tutoria, on deixarà 

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

qualificació que ell o ella mateixa li atorguen a la memòria escrita. Aquesta fitxa 

l’haurà de lliurar al coordinador o coordinadora de TFG de la titulació respectiva per al 

càlcul de la nota final de l’estudiant. 

g) Assistir a les sessions dels Tribunals de Seguiment quan s’avaluïn TFG que ell/a tutoritzi i 

formar part d’aquests tribunals quan així li indiqui la Comissió de TFG.  

h) Avaluar la memòria escrita de l’estudiant amb independència de la temporalització. 

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

establerts a la rubrica específica.  

i)  Formar part dels Tribunals d’avaluació de seguiment i final quan així li indiqui la 

Comissió de TFG. En cap cas podrà formar part dels Tribunals on s’avaluïn estudiants 

que ell/a mateixa hagi tutoritzat. 
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FASE 1. ELECCIÓ DEL TEMA I PLANIFICACIÓ 

 

1. CONTINGUTS DEL TFG 

Els TFG es poden considerar en tres modalitats: 

1. Treball de desenvolupament professional. Projecte consistent en un pla o programa 

de salut que comporti un disseny pràctic en profunditat o una proposta d'acció i 

intervenció completa i contextualitzada. (Exemple: pla de cures complex, programa de 

salut, trajectòria clínica, etc.). 

2. Treball teòric. Estudi monogràfic que determini l'evidència o justificació científica 

d'alguna de les intervencions o criteris de resultats realitzats en la pràctica. (Exemple: 

revisió de la literatura, millora d’un servei assistencial, etc.). 

3. Treball de recerca. Investigació aplicada de caràcter exploratori, descriptiu, explicatiu, 

realitzat a petita escala, que comporta un treball de camp. (Exemple: validació d’un 

instrument de mesura, estudi descriptiu, etc.). 

Segons s’opti per una o altra opció, la memòria final del TFG haurà de tenir els següents 

continguts: 

1.  Contingut del treball de desenvolupament professional: 

 1. Resum (en català/castellà i anglès) 

 2. Introducció 

3. Cos del treball (especificat en tants apartats i subapartats com siguin necessaris per 

a una millor comprensió lectora) 

 4. Conclusions 

 5. Referències bibliogràfiques 

 

2. Contingut d’un treball teòric o de recerca: 

1.  Resum (en català/castellà i anglès) 

2. Introducció 

4. Metodologia 

5. Resultats 

6. Conclusions 

7. Discussió 

8. Referències bibliogràfiques 
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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 penjades a l’aulari de 

l’assignatura per tal que estiguin a l’abast i siguin fàcilment consultables per part dels 

estudiants.  
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2. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

2.1. Propostes de TFG 

A principi de curs acadèmic, els estudiants hauran de proposar un TFG, suggerint un tema o 

contingut, a la Comissió de TFG a través de la Sol·licitud de Treball Final de Grau. Aquesta 

sol·licitud consta de: 

- Títol preliminar del Treball (que es pot canviar amb posterioritat) 

- Nom del tutor/a que es sol·licita 

- Descripció breu del treball (menys de 250 paraules) 

 

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. 

 

Els TFGs es podran realitzar de forma individual o en parella. En el cas d'escollir realitzar-lo 

en parella, cada estudiant haurà d'entregar tota la documentació de forma individual. 

 

2.2. Garantia d’adjudicació de 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 del tutor/a. 

3. Altres. 

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 tutor/a, el/la qual no ha de coincidir 

necessàriament amb l’indicat a la proposta.  Si la proposta és desestimada, la Comissió de TFG 
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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. 

 

2.3. 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 tutor/a del TFG, el qual el revisarà i 

signarà. Aquest document equival a un contracte d’aprenentatge entre l’estudiant i el tutor/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 

 

1. DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT AL TFG 

El treball personal de l’estudiant vinculat a la realització del TFG és el corresponent a 25 hores 

per ECTS assignat.  El TFG en el pla d’estudis del Grau en Infermeria correspon a 250 hores i 

175 hores de treball autònom de l'alumne. 

 

2. REALITZACIÓ DEL TFG 

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

Seguiment) i elaboració del treball (Memòria Final). 

 

2.1. Presentació del TFG (protocol) 

Durant el segon trimestre del curs es durà a terme una presentació d'un protocol que reculli 

una breu descripció del TFG. En aquest moment s’elaborarà i avaluarà la Memòria de 

Seguiment. 

 

Aquest document ha de constar de les següents parts:  

a) Autor, títol, nom del tutor/a i paraules clau  

b) Revisió bibliogràfica i Justificació. Rellevància científica del tema (en cas d’un treball 

teòric  o de recerca) o les necessitats identificades  (en cas d’un treball de 

desenvolupament professional).  

c) Objectius (general i específics) 

d) Metodologia  

e) Cronograma 

f) Referències bibliogràfiques 

L'extensió d'aquest document haurà de ser entre 1.500 i 2.000 paraules (sense comptar 

referències - en estil Vancouver - ni annexos). A l’aulari estaran disponibles les guies a seguir, 

on s’especifica el contingut de cada modalitat de treball i la normativa de presentació. 

En aquesta etapa, cal diferenciar, l’actuació del tutor/a del TFG, els seminaris grupals i el 

Tribunal de Seguiment. 
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2.1.1. Actuacions del Tutor/a 

El tutor/a serà l’encarregat d’orientar l’estudiant en tota la fase de desenvolupament del TFG i 

en fer el seguiment. Les seves actuacions són: 

- Mantenir, com a mínim, 3 sessions de seguiment, que podran fer-se presencialment o 

bé virtualment en dies i hores prèviament fixades. 

- Elaborar una “Fitxa de tutoria” 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 tutor/a. 

- Assistir a la sessió de Tribunal de Seguiment quan s’avaluï el TFG que està avaluant. 

- Avaluar la  Memòria Inicial del Projecte de TFG. 

2.1.2. Recolzament acadèmic -  Jornada de TFG 

La Comissió de TFG organitzarà 2 sessions formatives als alumnes orientades a la realització 

dels treballs. El tema dels seminaris aniran orientats a aspectes comuns a tots els TFG. 

2.1.3. Actuacions del Tribunal de Seguiment 

Al final del segon trimestre tindrà lloc una avaluació de seguiment del TFG per part d’un 

Tribunal de Seguiment que avaluarà la Memòria de Seguiment presentada per l’estudiant. 

Aquest Tribunal estarà format per dos professors que siguin, alhora tutors d’altres TFG. 

La defensa tindrà una durada de 20 minuts per TFG. Establint 10 minuts per presentació de 

l’alumne i 10 minuts per a les aportacions dels membres dels tribunals. En cas d’haver realitzat 

el TFG en parella, el tribunal determinarà en el mateix moment l’ordre de presentació. 

 

2.2. Elaboració del TFG 

Aquesta part es durà a terme durant el tercer trimestre i és quan té lloc l’elaboració de la 

Memòria Final. Els aspectes que s’han de dur a terme són els següents: 

- Aprofundiment de la literatura. 

- Execució del treball de camp. 

- Anàlisis de resultats, extracció de conclusions. 

- Elaboració de la Memòria ampliada del projecte del TFG. 

- Incorporació de les aportacions realitzades pel Tribunal de Seguiment. 

- Revisió i correccions pertinents. 

- Finalització o lliurament del primer esborrany del TFG al tutor/a. 

- Revisió i correccions pertinents. 
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L'extensió d'aquest document haurà de ser aproximadament de 8.000 paraules (sense 

comptar referències - en estil Vancouver - ni annexos). A l’aulari estaran disponibles les 

guies a seguir, on s’especifica el contingut de cada modalitat de treball i la normativa de 

presentació. 

A continuació, es detallen les actuacions específiques de cada figura: 

2.2.1. Actuacions del Tutor/a 

- Mantenir, com a mínim, 3 sessions de seguiment, que podran fer-se presencialment o 

bé virtualment en dies i hores prèviament fixades. 

- Elaborar una “Fitxa de tutoria” 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 tutor/a. 

- Assistir a la sessió de Tribunal Final quan s’avaluï el TFG que està avaluant. 

- Avaluar la  Memòria Final del Projecte de TFG. 

2.2.2. Recolzament acadèmic -  Jornada de TFG 

La Comissió de TFG organitzarà 3 sessions formatives als alumnes orientades a la realització 

dels treballs. El tema dels seminaris aniran orientats a aspectes comuns a tots els TFG. 

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. Aquest Tribunal estarà format per 

almenys un dels dos membres que van participar en el Tribunal de Seguiment i per un docent 

de l’ESCS o professional extern.  

La defensa tindrà una durada de 20 minuts per TFG. Establint 10 minuts per presentació de 

l’alumne i 10 minuts per a les aportacions dels membres dels tribunals. En cas d’haver realitzat 

el TFG en parella, el tribunal determinarà en el mateix moment l’ordre de presentació. 
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FASE 3. PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TFG 
 

1. Presentació 

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 “Títol breu – Cognoms Nom” 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’ESCS. 

 

Memòria 

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

redactarà en un idioma reconegut com a oficial a Catalunya o en anglès, sempre que el tutor/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 7 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 tres membres. Els dos membres que 

hagin format part del Tribunal de Seguiment i un altre membre (professor de l’ESCS o 

professional extern). 

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

opinió si s’escau. 

-  En cas que el TFG s’hagi realitzat per parelles, serà avaluat pel mateix tribunal i en la 

mateixa sessió, de forma individual per cadascun dels estudiants. Ambdós estudiants 

hauran d’exposar el treball repartint el temps d’exposició. En tribunal decidirà quina 

part exposarà cadascun dels membres de la parella. 
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4. Acte de defensa del TFG 

L’estudiant defensarà el TFG davant del tribunal d’avaluació en un temps màxim de 20 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 tutor/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. 

L’acte de defensa del TFG ha de seguir la següent seqüència: 

1. Exposició de l’estudiant 

2. Plantejament de qüestions per part del tribunal 

3. Resposta de l’estudiant 

4. Deliberació del tribunal 

5. Qualificació del treball 
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AVALUACIÓ DEL TFG 
 

L’avaluació per al TFG del Grau en Infermeria està determinada per: 

Assignatura: Treball Final de Grau I - 5 ECTS (2on Trimestre) 

1. Avaluació del tutor/a (33%) 

2. Avaluació de la Memòria de Seguiment (34%) 

3. Avaluació del Tribunal de Seguiment (33%) 

3.1.  Presentació oral – Defensa (25%) 

3.2.  Memòria de Seguiment (75%) 

 

Assignatura: Treball Final de Grau II - 5 ECTS (3er Trimestre) 

1. Avaluació del tutor/a (33%) 

2. Avaluació de la Memòria Final (34%) 

3. Avaluació del Tribunal Final (33%) 

3.1. Presentació oral – Defensa (25%) 

3.2.  Memòria de Seguiment (75%) 

 

1. Avaluació del tutor/a 

S'avaluarà mitjançant: 

 Fitxa de Seguiment del TFG (participació en les sessions de tutoria presencials o 

virtuals, compliment del pla de treball i temporalització) (33%) 

 Memòria escrita (34%) 

 

2. Avaluació del Tribunal de Seguiment 

El Tribunal de Seguiment emetrà una qualificació que haurà de tenir en compte els següents 

aspectes: 

 Fonts bibliogràfiques que s’estan utilitzant 

 Creativitat i Innovació del projecte 

 Metodologia que s’està emprant  

 Bases teòriques 

Cada membre avaluarà els ítems establerts en una escala de 0 a 10 i emetrà una qualificació 

que serà la mitjana aritmètica. La nota del Tribunal de Seguiment serà la mitjana aritmètica de 

les notes emeses pels dos membres del Tribunal. 

En la mateixa sessió, el Tribunal de Seguiment lliurarà a la Comissió de TFG la qualificació 

atorgada mitjançant el sistema d’avaluació dissenyat.  
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En el supòsit que el treball sigui qualificat amb un suspens, el Tribunal farà constar, en l’apartat 

d’observacions, el detall de les deficiències apreciades en el treball per tal que puguin ser 

corregides en la pròxima presentació final. En aquest cas la nota d'aquesta prova avaluativa no 

es susceptible de recuperació. 

 

 3. Avaluació del Tribunal Final 

El Tribunal Final emetrà una qualificació que haurà de tenir en compte els següents ítems: 

 Qualitat del projecte. Segons que el TFG sigui un treball de desenvolupament 

professional, teòric o de recerca.  

 Exposició oral 

 Distribució de l’exposició oral 

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

 Capacitat de resposta a les preguntes del tribunal 

 Qualitat  i innovació dels suports tecnològics emprats 

 

Cada membre del Tribunal avaluarà a l'alumne utilitzant una rúbrica. La nota final del Tribunal 

serà la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades pels tres membres. 

En la rúbrica les ponderacions seran: 

 75% Avaluació del treball 

 25% Comunicació oral - Defensa 

Aquesta qualificació final del tribunal ha de ser com a mínim de 5 per tal de poder fer la 

ponderació amb la resta de notes ( tutories i memòria). 

 

 

 

 


