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Prerequisits
Per poder matricular el TFG, l’estudiant ha d’haver realitzar un mínim de 2/3 (160 ECTS) del total de crèdits
de la titulació (240ECTS), i l’estudiant s’ha d’haver matriculat també de totes les assignatures requerides per
1
obtenir la titulació
Contextualització i Objectius
Aquesta assignatura forma part del mòdul de formació Pràctiques Tutelades i Treball fi de Grau, matèria
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Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el
Reial Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol
Títol V(Títol redactat segons l’ Acord del Ple del Consell Social de 20 de juny de 2011) Article 134. Regles de matrícula durant els
estudis
7. Per poder matricular-se del Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos
terços del total de crèdits del pla d’estudis.(pág 51)

Treball fi de Grau i està planificada al vuitè semestre del Grau d’Infermeria.
Els estudis han de concloure, en el darrer curs, amb l’elaboració i presentació d’un treball, que permeti una
avaluació global i sintètica, de les competències específiques i transversals associades al títol.
Es tracta d’una assignatura on els estudiants desenvolupen de manera eminentment autònoma un tema amb
el vist i plau del tutor (professor encarregat de supervisar i avaluar la seva realització); presenten el seu
treball per escrit i l’exposen davant d’un tribunal.
Objectius d’aprenentatge de l’assignatura.
L’objectiu principal del Treball Fi de Grau (TFG) és que l’estudiant demostri que ha assolit les competències
associades al títol de Grau d’Infermeria.
Competències i resultats d’aprenentatge
Competència
CE6. Basar les intervencions infermeres en la
evidència científica i amb els medis disponibles
CE12 Demostrar que coneix el codi ètic i
deontològic de la infermeria espanyola,
comprenent les implicacions ètiques de la salut
en un context mundial en transformació
CE20 Utilitzar la metodologia científica en les
seves intervencions
CT1 Analitzar i sintetitzar fenòmens complexes
CT2 Buscar, avaluar organitzar i mantenir
sistemes d’organització
CT4 Expressar-se de forma fluïda , coherent i
adequada a les normes establertes de forma oral
i escrita
CT5 Adquirir i utilitzar els instruments necessaris
per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva
CG1 Desenvolupar un pensament i raonament
crític i saber comunicar-los de manera efectiva
tant en les llengües pròpies com en una tercera
llengua.
CG2 Desenvolupar estratègies d’aprenentatge
autònom
CG4
Generar
propostes
innovadores
i
competitives en la investigació i en l’activitat
professional
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Resultats d’aprenentatge
CE6.36 Plantejar propostes d’anàlisis fonamentades
científicament i d’acord amb els recursos.
CE12.18 Aplicar el codi ètic i deontològic en el
plantejament i desenvolupament del treball

CE20.12 Utilitzar la metodologia científica
l’organització i desenvolupament d’un treball

en

Continguts
A nivell genèric es poden definir quatre tipus de TFG:
(a) de revisió, (b) projecte de recerca, (c) professional o projecte d’intervenció, i d) memòria de pràctiques:
a) S’entén per treball teòric o de revisió tot aquell treball que aporti una actualització de l’estat de la qüestió
al voltant d’un tema de l’àmbit de la titulació, seguint les directrius d’una cerca sistemàtica.
b) S’entén per projecte de recerca tot aquell treball que plantegi una investigació empírica per respondre
alguna qüestió actual, de l’àmbit de la titulació.
c) S’entén per treball professional o projecte d’intervenció tot aquell treball que plantegi un projecte que
aporti millores o solucions a alguna problemàtica de qualsevol àmbit d’aplicació de la Infermeria, basant-se en
el coneixement teòric i empíric de la disciplina.
d) S’entén per memòria de pràctiques tot treball d’anàlisi i de reflexió que l’estudiant porta a terme vers la
matèria pràcticum i el seu desenvolupament al llarg de la titulació.
Metodologia
Activitats dirigides: Tutories i seminaris.
Es programen un total de 4 tutories, que poden ser individuals o en grup.
Es programen un total de 20 hores de seminaris en grups reduïts per tal d’aprofundir les tipologies de TFG
Activitats supervisades: Elaboració del treball.
Els treballs de fi de grau es realitzen de manera individual.
Cada estudiant té un tutor que s’encarrega d’orientar-lo durant l’elaboració del treball. L’estudiant ha de
consensuar amb el tutor la seva proposta de tipus i tema del Treball Fi de Grau, escollida de la relació d’àrees
temàtiques proposades en la normativa TFG EUI Sant Pau.
Un cop consensuat el tipus, tema i l’objectiu amb la seva tutora, aquesta ho presenta a la comissió de TFG qui
dona, si escau, l’aprovació.
L’estudiant ha de reportar el seu treball en tres lliuraments:
Tipus entregues

Qui recull

Extensió

Data lliurament

1r. lliurament
Conté: tipus de treball,
tema i objectiu/s.

La tutora

Segons model
normalitzat.

L’últim dia hàbil del
mes de novembre

2n. lliurament
Pla de Treball: Introducció,
justificació, objectius i
metodologia.

La tutora

Màxim dos fulls

El primer dia hàbil del
mes de gener (després
de vacances de Nadal)

Extensió màxima
30 pàgines
(amb annexes)

Darrer dia hàbil mes
d’abril

Una còpia escrita a la tutora.
3r. lliurament
El treball fi de grau escrit

Activitats formatives
Activitat

Una còpia electrònica a la
responsable de l’assignatura.

Hores

ECTS

Resultats d’aprenentatge

Tipus: Dirigides
Tutories i seminaris

33,75

1,35

CE12.18,CE20.12, CE6.36

22,5

0,90

CT1,CT4,CT5,CG4

157,5

6,30

CE6.36,CE12.18,CE20.12 CT1,CT4,CT5,CG4

Tipus: Supervisades
Elaboració del treball
Tipus: Autònomes
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Avaluació
L’avaluació del Treball es basa en:
1. Seminari i seguiment de les tutories 25 %. Atès el caràcter pràctic de les classes i seminaris, els
tutors podran portar a terme la valoració de l’aprofitament que l’estudiant faci dels mateixos a partir
del control de l’assistència a classe i una prova escrita.
2. Memòria del treball escrit 45 % .
3. Presentació i defensa oral del treball 30 %.
La presentació i defensa oral es dur a terme durant el mes de maig i es reserva la darrera setmana pels
estudiants que es trobin en un programa de mobilitat.
Per a la presentació del treball es requereix l’informe favorable per part del tutor.
La defensa oral es realitza davant un tribunal constituït per tres professors de la titulació
Qualificació:
- no avaluable
- 0 a 4,9: Suspens
- 5,0 a 6,9: Aprovat
- 7,0 a 8,9: Notable
- 9,0 a 10: Excel·lent
Activitats d’avaluació
Activitat
Activitat dirigida:
Seminari i tutories
Prova escrita conceptes

Pes

Hores

ECTS

Resultats d’aprenentatge

2,81

0,11

CE12.18,CE20.12,CT1,CT4,CT5,CG4

45 %

5,63

0,23

CT1,CT5
CE12.18,CE20.12,CT1,CT4,CT5,CG4

30%

2,81

0,11

20%
5%

Activitat supervisada:
- Treball escrit
- Presentació i defensa

L’estudiant disposa d’informació referent a criteris organitzatius, formals i estructurals del TFG en el document
normatiu que està publicat en el web de l’EUI.
El plagi demostrat en el TFG: en el cas que el material presentat no sigui original d’acord amb
els criteris de plagi establerts, determina la qualificació de Suspens, sense perjudici d’altres
mesures que l’EUI- Sant Pau contempli per a casos de deshonestedat acadèmica.
Es considera plagi la reproducció de contingut substancial d’una altra obra fent-lo passar per
propi i sense fer les oportunes cites al material original.
BIBLIOGRAFIA
Disponible a Moodle
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