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Informació general 
 

Nom de l’assignatura 

Dades de l’assignatura 

Treball Fi de Grau I  
Codi 4035 

Crèdits ECTS 5 ECTS 
Curs i Període 4rt de Grau. 2n Trimestre 
Llengües en que s’imparteix Català - Castellà 

 

Coordinadora Comissió TFG Dra. Carolina Chabrera 
Despatx Nº 7 
Telèfon  10305 
Correu Electrònic cchabrera@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció Cita prèvia petició per e-mail i confirmació. 

 

Membre de la Comissió TFG Dra. Susana Santos 
Despatx Nº 7 
Telèfon  10316 
Correu Electrònic ssantos@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Cita prèvia petició per e-mail i confirmació. 
 

Membre de la Comissió TFG Sra. Carme Rosell 
Despatx Nº 6 
Telèfon  10321 
Correu Electrònic crosell@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Cita prèvia petició per e-mail i confirmació. 
 

Membre de la Comissió TFG Dr. Luis Force 
Despatx Nº 33 
Telèfon  10449 
Correu Electrònic lforce@tecnocampus.cat  
Horari d’atenció Cita prèvia petició per e-mail i confirmació. 

 

Membre de la Comissió TFG Sr. Carles Tolosa 
Despatx Sala de treball 2 
Telèfon  

 
Correu Electrònic ctolosa@tecnocampus.cat 

Horari d’atenció Cita prèvia petició per e-mail i confirmació. 

http://cv.escs.tecnocampus.cat/course/view.php?id=49�
mailto:cchabrera@tecnocampus.cat�
mailto:ssantos@tecnocampus.cat�
mailto:crosell@tecnocampus.cat�
mailto:lforce@tecnocampus.cat�
mailto:ctolosa@tecnocampus.cat�
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Presentació de l’assignatura 

 

El Treball Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria, de 10 ECTS en total, que consisteix en 

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

adquirits al llarg del grau i introduir als estudiants en la recerca com a mètode per la recerca 

del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l'exercici professional. 

Aquest haurà de presentar-se i defensar-se de forma pública i sempre es desenvoluparà sota la 

supervisió d'un Tutor/a. 

Aquesta assignatura està regulada per aquest pla docent i per la "Normativa General del 

Treball Fi de Grau". L'objecte d'aquesta normativa és regular el TFG que els estudiants 

realitzen en els estudis de Grau de l'Escola Superior en Ciències de la Salut i que els alumnes 

tenen disponible en els aularis de moodle. 

 

Requisits previs 
 

És requisit previ per poder realitzar el Treball Fi de Grau I de 4º de Grau, que l'estudiant hagi 
superat totes les matèries dels tres cursos anteriors i estigui cursant el Practicum Avançat.  

 

Competències adquirides 
 
COMPETÈNCIES 
 
Competències instrumentals 
 
G1. Capacitat per l'anàlisi i la síntesi. 
G2. Capacitat per a l'organització i planificació segons el calendari establert. 
G6. Coneixement d'un segon llenguatge. 
G8. Destreses de gestió de la informació per obtenir dades rellevants d'històries clíniques i 
documentació sanitària. 
G9. Resolució de problemes sorgits a la pràctica clínica i simulada. 
G10. Presa de decisions per desenvolupar el rol autònom i el pensament crític infermer. 
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Competències interpersonals 
G11. Habilitats crítiques i autocrítiques per realitzar una autoavaluació dels procediments i 
resultats obtinguts. 
G15. Habilitat per comunicar-se amb experts altres camps, afavorint el treball *intersectorial. 
G18. Compromís ètic aplicant el codi deontològic de la professió infermera. 
 
Competències sistèmiques 
G20. Destreses de recerca. 
G23. Capacitat per generar noves idees (creativitat). 
G26. Habilitat per al treball autònom. 
G27. Disseny i gestió de projectes. 
G28. Iniciativa i esperit empresarial. 
G29. Preocupació per la qualitat. 
G30. Motivació per l'èxit. 
 
Competències específiques 
P1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i 
professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb 
l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de 
qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables. 
P2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a les persones, família o grups, orientats als 
resultats en salut avaluant el seu impacte, mitjançant guies de pràctica clínica i assistencial, 
que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o es cuida un problema de salut. 
P3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria. 
P4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o 
comunitat, dins del seu context social i multicultural. 
P5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu 
impacte i establint les modificacions oportunes. 
P6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 
P7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, 
psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les 
seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i 
el secret professional. 
P8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment 
informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el 
seu procés de salut - malaltia. 
P9. Fomentar estils de vida saludables, la autocura, recolzant al manteniment de conductes 
preventives i terapèutiques. 
P10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva 
seguretat. 
P11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar 
l'educació per a la salut. 
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P12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les 
implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. 
P13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els 
recursos disponibles. 
P14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic – tècnics i els de 
qualitat. 
P15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma 
uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i un altre personal de les 
organitzacions assistencials. 
P16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.  
P17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la 
cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial. 
P18. Conèixer les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, 
dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la 
situació de malalts avançats i terminals. 
 
MÒDUL DE CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 
E51. Conèixer i respectar la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria 
espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia infermera. 
 
 
MÒDUL DE TREBALL FI DE GRAU 
E57. Treball fi de grau: Matèria transversal el treball de la qual es realitzarà associat a diferents 
matèries. 
 
 

Resultats d’aprenentatge 
 

• Demostrar la utilització correcta de les bases de dades i l'ús de l'anglès. 

• Descriure i definir un fenomen/problema objecto d'estudi. 

• Determinar el marc teòric que sustenta el fenomen/problema a estudiar. 

• Buscar, ordenar i estructurar la informació sobre el fenomen/problema a estudiar 

amb un abordatge nou i crític. 

• Descriure i determinar la metodologia adequada per a l'estudi del 

fenomen/problema. 

• Descriure les tècniques de recollida de dades i els mètodes d'anàlisis. 

• Aplicar les normes ètiques i jurídiques que regulen el treball científic. 

• Presentar de forma escrita i defensar oralment el disseny del treball de finalització 

de grau. 

 



   
Grau en Infermeria 

 

Activitats formatives i metodologia 
 

Activitat ECTS Metodologia Competències 

 Seminaris 
 0.5 

 Treballs en grup per l'estudi de 
casos. Treball de situacions 
utilitzant l'aprenentatge basat en 
problemes (ABP).  
Preparació i exposició de 
situacions 
simulades. 
Activitats d'aprenentatge 
cooperatiu. 

G1, G2, G6, G8, 
G10, G11, G23, 
G26 
P2, P4, P7, P10, 
P17, P18 
E51, E57 

 Tutories grupals 1 

Activitats individuals i grupals de 
seguiment i avaluació formativa 
per orientar sobre l'aprenentatge 
de conceptes, habilitats i actituds. 
Orientacions pedagògiques per 
millorar l'aprenentatge 
cooperatiu i individual. 

 G1, G2, G8, G9, 
G10, G11, G26, 
G27 
P11, P15 
E57  

  
Estudi i treball autònom  

3.5 

Lectures de textos recomanats, 
articles, guies, etc. 
Preparació dels temes per al 
treball en grup i per a l'exposició 
dels mateixos. Estudi dels 
continguts treballats en la 
matèria. 
Preparació de l'avaluació. Cerca, 
selecció i organització de la 
informació. 
Elaboració escrita de la proposta 
de memòria del Treball de 
finalització de Grau. 

G1, G2, G6, G8, 
G9, 
G10, G11, G15, 
G18, 
G20, G23, G26, 
G27, 
G28, G29, G30 
P1, P2, P3, P5, 
P6, 
P8, P9, P10, P12, 
P13, P14, P16 
E51, E57 

 

 

Sistema d’avaluació d’adquisició de les competències 
 
L'avaluació del Treball Fi de Grau I es basa en la valoració de les competències assolides per 

l'alumne. És una avaluació continuada i formativa. S'avaluaran tant les competències 

genèriques com les específiques. 
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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). 

S'empra un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, 
notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003. 

 

 

Descripció dels continguts  
 

• Planificació del temps i distribució de tasques. 

• Comunicació oral i escrita efectiva. 

• Definició del fenomen/problema d'estudi i estat de la qüestió. 

• Planificació i disseny del treball de finalització de grau. 

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades 

Avaluació del tutor/a 33% 

 
G1, G2, G8, G10, G11, G23, G26, G27, 
G28, G29, G30, P3, P5, P6, P14, P16, 
E57 
 

Avaluació de la Memòria de Seguiment  34% 

 
G1, G2, G6, G8, G9, G10, G15, G18, 
G20, G23, G26, G27, G28, G29, G30, P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, E57 
 
 

Avaluació del Tribunal de Seguiment 33% 

 
G1, G11, G20, G23, G29, G30, P3, P6, 
P14, E57 
 

Període de recuperació 

 
La prova avaluadora de recuperació serà únicament la memòria inicial. En cas d'aprovar la memòria Final del 
TFG II del 3r Trimestre, l'assignatura del TFG I quedarà automàticament aprovada amb un 5. En cas de 
suspendre la Memòria Final, aquesta serà susceptible d'aprovar en període de recuperació. 
 
NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d'assignatures que 
hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de 
recuperació.  
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• 

Bases de dades bibliogràfiques i altres cercadors 

BDIE. Base de dades per la recerca infermera. http://bdie.isciii.es  

• Cochrane Collaboration. 

• 

Base de dades de revisió bibliogràfica. Metaanàlisi. 

www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 

Cuidatge. Base de dades d’ Infermeria i cures infermeres. 

http://teledoc.urv.es/cuidatge/ 

• Cuiden  . Base de dades d'Infermeria Espanyola. . Base de dades d'infermeria

• 

www.doc6.es/index 

Fisterra

• 

. Atención Primaria en la Red. www.fisterra.com 

NCG National Guideline Clearinghouse. Cercador de guies per la pràctica clínica 

basades a l’evidència científica. www.guideline.gov/about/expert-panel.aspx 

• Pub Med. Eina d’accés a MEDLINE. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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