
  Fitxa del procés 
 

Nom Gestionar el TFG 

Codi E5_16 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Titulacions de grau de l’ESCSET 

Tipologia (  ) Estratègic     (X) Clau             (  ) De suport 

Responsable Comissió de TFG 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Supervisor de TFG de cada grau 

Objectiu Definir el procés des de que l’estudiant vol matricular el TFG fins que n’obté 
la qualificació i es publica. 

Resultats del procés Treball Final de Grau avaluat i publicat 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

Nomenament del supervisor de TFG (Direcció i cap d’estudis) 
Normativa de TFG (Web i aula virtual de TFG) 
Pla docent de TFG (Aplicatiu de plans docents) 
Informació sessió informativa de TFG (Missatge del supervisor de TFG) 
Informació procés inscripció de TFG (Missatge del supervisor de TFG) 
Sol·licituds de TFG (Aula virtual del TFG) 
Assignacions de TFG (Aula virtual del TFG) 
Composició de tribunals (Aula virtual del TFG) 
Acta de qualificacions de TFG (Sigma) 
TFG’s (amb nota superior a 7,5 punts sobre 10 ) (Biblioteca) 

Indicadors Número de TFG matriculats (Font: Acta de qualificacions de TFG) 
Número de TFG aprovats (Font: Acta de qualificacions de TFG) 
Satisfacció dels estudiants amb el TFG (Font: Enquesta de satisfacció dels 
estudiants amb el TFG) 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Docència. 
E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. Validat pel programa 
AUDIT. El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Normativa del TFG https://www.tecnocampus.cat/ca/normativa  

Aplicatius de gestió Sigma 

Difusió Web 
Campus virtual (Moodle) 

Observacions La normativa d’assignació docent de l’ESCSET defineix els criteris de 
selecció dels tutors de TFG que queden també recollits a la normativa de 
TFG . Els supervisors de TFG gestionen tot el procés fins a les presentacions 
dels estudiants. 
A més del tribunal final del TFG, existeix un tribunal de seguiment a meitat 
de curs per avaluar l’evolució del desenvolupament del TFG. 
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BibliotecaTribunal / Tribunal de 
seguiment EstudiantTutor/a TFGJunta de DireccióComissió de TFGDirector/a

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Comissió de TFG

inici

Nomena 
supervisors de 

TFG

Nomenament

Revisa 
normativa TFG

Normativa TFG

Revisa pla 
docent TFG

Pla docent TFG 
revisat

Programa 
sessió 

informativa

Informació 
sessió 

informativa 
TFG

Pàg. 2

Aprova 
normativa TFG

Actualitza llista 
d’àrees i temes 
per a cada PDI
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BibliotecaEstudiantTribunal / Tribunal de 
seguimentTutor/a TFGJunta de DireccióComissió de TFGDirector/a

Pàg. 1

Pàg. 3

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Comissió de TFG

Publica a la web el 
procés d’inscripció 

al TFG

Informació 
inscripció TFG

Sol·licita TFG
Sol·licitud de 

TFG

Fa proposta 
d’assignació de 
tutor/a de TFG

Assignació de 
director de TFG 

definitiva

Informa/convoca a 
l’estudiant per fer 
tutoria del TFG

Tutoria TFG Tutoria TFG

Aprova assignació 
de tutor/a de TFG

Assignació de 
director de TFG 

definitiva

Nomena tribunal 
de seguiment

Avaluació del 
tribunal de 
seguiment
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BibliotecaEstudiantTribunal / Tribunal de 
seguimentTutor/a TFGJunta de DireccióComissió de TFGDirector/a

Pàg. 2

Estat: (  ) En elaboració (x ) Validat. Comissió de TFG

Revisió final del  
TFG

Revisió final del 
TFG

Lliura memòria 
definitiva

Memòria 
definitiva

Nomena i convoca 
el tribunal 
avaluador

Convocatòria 
tribunal

Avalua TFG
Qualificació 

TFG

Introdueix titol i 
qualificació del 

TFG

Publica el TFG

Fi

SiNota > 7,5 ?

Fi

No
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