Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau (TFG) a
la Facultat de Ciències (FC) de la Universitat de Girona (UdG)
Com ha de ser la memòria?
La memòria del TFG que l’estudiant haurà de dipositar a la secretaria acadèmica,
dintre algun dels períodes establerts per la FC per fer-ho, haurà d’incloure els
següents aspectes: introducció, objectius, metodologia, resultats, discussió,
conclusions i bibliografia. No cal que cadascun constitueixi un apartat diferenciat, de
manera que es pot estructurar com l’autor i el tutor creguin convenient. A més,
s’afegirà també un resum de 2000-2500 caràcters (espais inclosos) en tres versions:
català, castellà i anglès. Els objectius i les conclusions, com a mínim, hauran d’estar
redactats també en llengua anglesa. En el seu conjunt, la memòria constarà de 20-30
pàgines, sense comptar-hi els resums ni la primera pàgina. No s’admetran annexos.
Abans dels continguts propis del treball (és a dir, la memòria i els resums), hi haurà
una primera pàgina (segons el model que es farà arribar als estudiants des de la
secretaria acadèmica de la Facultat) on caldrà indicar el títol i autor del treball, les
dades del tutor (i el cotutor, si se n’ha designat un) i de l’empresa o institució on s’ha
realitzat el treball i el vistiplau del tutor i el cotutor (si s’escau), així com una adreça de
correu electrònic per poder-hi contactar.
Com s’ha de presentar la memòria?
La memòria i els resums, amb la primera pàgina, es presentaran en un únic document
electrònic, preferentment en PDF, juntament amb una còpia impresa i enquadernada.
El document electrònic s’haurà d’entregar a través del la web de TFG. En la versió
impresa, caldrà que el vistiplau del tutor (i el cotutor, si se n’ha designat un) estigui
signat. En el moment de dipositar la còpia impresa caldrà entregar també un document
de dipòsit (segons el model que es farà arribar als estudiants des de la secretaria
acadèmica de la Facultat) amb les dades corresponents, signat per l’estudiant i el tutor
(i el cotutor, si s’escau), on es consignarà també si s’autoritza a posar el treball a
disposició pública a la biblioteca de la UdG, en els supòsits que esmenta l’article 7 de
la normativa marc de la UdG sobre el TFG i el TFM.
Atenció: En aquells casos en què el TFG s’hagi realitzat dintre d’un programa de
mobilitat, caldrà igualment que es dipositi i es presenti el treball a la FC en els
terminis establerts. Se seguiran els mateixos procediments de defensa i avaluació,
per tal d’obtenir la qualificació final de l’assignatura. Si no s’ha superat l’assignatura
corresponent a la universitat de destí, però, no es podrà aprovar l’assignatura a la FC.
Quan i com s’haurà de defensar el treball?
Un cop finalitzat el període per al dipòsit de la memòria, es notificarà a cada estudiant
per correu electrònic la data, l’hora i el lloc per a la defensa del treball en una
presentació pública. Aquesta presentació tindrà lloc dintre un dels períodes establerts
prèviament per la FC amb aquest objectiu, en funció de quin hagi estat el període de
dipòsit de la memòria.
La defensa del treball s’haurà de realitzar mitjançant una exposició oral de 8-12 minuts
de durada i el diàleg posterior amb els membres del tribunal (5-10 minuts). L’exposició
haurà d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les
conclusions del treball. En l’exposició, com a mínim la introducció i les conclusions
s’hauran de realitzar en anglès. El material de suport a la presentació haurà de ser
íntegrament en llengua anglesa. En el moment de procedir a la defensa del treball,
l’estudiant haurà d’entregar al tutor del PAT (que formarà part del tribunal) el portafoli
sobre l’assoliment de les competències transversals que ha elaborat al llarg de l’estudi.
Excepcionalment, la comissió de TFG de la FC podrà determinar que la defensa del
treball es faci mitjançant videoconferència.

