Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora 1
Girona - 17079

TREBALL FINAL DE GRAU
PROTOCOL DE SEGUIMENT PER AL CURS 2021-2022
L’assignatura de Treball Final de Grau és una matèria obligatòria en els Graus de la Facultat. El Pla
d’Estudis de cadascun dels ensenyaments regula el nombre de crèdits que conformen aquesta
matèria; en el cas de la Facultat de Lletres, el TFG té 12 crèdits en tots els estudis.
El desenvolupament del TFG està regulat pel Reglament intern organitzador del Treball Final de
Grau i Treball Final de Màster de la Facultat de Lletres, aprovat per la Comissió de Govern del 20
de maig de 2014.
PERÍODE

SESSIÓ

RESPONSABLE

Octubre 2021

Comissió del TFG

Fins al 20 de maig
Entre l’1 i el 7 de juny

Reunió informativa sobre el TFG; inici del procés de
definició de la temàtica i d’assignació del tutor/a
Definició de la temàtica del TFG i designació del
tutor/a; resum de la proposta i cronograma del treball
Sessions de formació a la biblioteca (optatives)
Seguiment dels avenços del treball – 1
Termini sol·licitud de canvi de convocatòria de la
defensa del TFG (a juny)
Seguiment dels avenços del treball – 2
Autorització de defensa pública i dipòsit del treball

Fins al 15 de juny
Entre el 20 i el 28 de juny

Organització dels tribunals
Tribunals i defensa dels TFG

Tutor/a del TFG
Alumne/a - Tutor/a del
TFG
Comissió del TFG
Comissió del TFG

29 de juny

Tancament d’actes del TFG

Coordinador/a del grau

Entre el 14 i el 26 de juliol

Autorització de defensa pública i dipòsit del treball

Fins al 29 de juliol

Organització dels tribunals

Alumne/a - Tutor/a del
TFG
Comissió del TFG

Entre el 5 i el 9 de setembre

Tribunals i defensa dels TFG

Comissió del TFG

14 de setembre

Tancament d’actes del TFG

Coordinador/a del grau

Fins al 3 de desembre
Desembre
Fins al 18 de febrer de 2022
Fins al 29 d’abril de 2022

Tutor/a del TFG
Biblioteca
Tutor/a del TFG
Alumne/a – Tutor/a

DOCUMENT
ANNEX 1

ANNEX 2a
Secretaria
acadèmica
ANNEX 2b
ANNEX 3 i
enquesta

ANNEX 3 i
enquesta
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Calendari (convocatòria de febrer)
Els estudiants matriculats del TFG exhaureixen la convocatòria amb l'acabament del curs. Si no
l'han pogut defensar o l’han suspès, hauran de tornar-lo a matricular, amb el corresponent
abonament i recàrrec de tarifa. Aquests estudiants són els únics que poden optar a presentar-lo a
la convocatòria de febrer.
Fins al 19 de novembre

Alumne/a – Tutor/a

Secretaria
acadèmica

Fins al 21 de gener

Possibilitat de canvi de convocatòria de la defensa del
TFG al febrer (només per aquells estudiants que ja el
van matricular en cursos anteriors)
Seguiment dels avenços del treball – 1

Tutor/a del TFG

ANNEX 2a

Entre el 17 i el 25 de febrer

Autorització de defensa pública i dipòsit del treball

ANNEX 3 i
enquesta

Entre el 2 i el 9 de març

Tribunals i defensa dels TFG

Alumne/a - Tutor/a del
TFG
Comissió dels TFG

10 de març

Tancament d’actes del TFG

Coordinador del grau

Format del treball
El TFG té per objectiu comunicar d’una manera organitzada, formal, clara i precisa els resultats o
conclusions a què l’estudiant ha arribat en l’estudi d’un tema, així com la metodologia que ha
utilitzat, el procés seguit, els documents consultats, etc. Es recomana que el TFG tingui una
extensió d’entre 30 i 50 pàgines (d’entre 76.800 i 128.000 caràcters sense espais). També, afegir-hi
de 3 a 6 paraules clau i un resum de 150 a 250 paraules. Més informació sobre com fer el TFG es
troba en el document Com es fa el Treball Final de Grau i en altres d’específics per a cada grau.
Documentació i dipòsit
Tant a la pàgina de l’assignatura “Treball Final de Grau” del Moodle com a l’apartat corresponent
del web de la Facultat hi trobareu tota la informació i documentació referida al TFG, incloent el
Reglament de la Facultat, el document Com es fa el Treball Final de Grau, el Protocol de seguiment
i els documents que cal anar recollint i presentant.
L’annex 1 haurà de ser lliurat telemàticament a la Coordinació d’estudis de la Facultat de Lletres
(coord.lletres@udg.edu) no més tard del 3 de desembre. Els altres documents (annexos 2a, 2b),
convenientment complimentats i signats, seran custodiats per l’estudiant i juntament amb l’annex
3 i l’enquesta, es pujaran al Moodle el mateix dia que es pugi el treball, dins les dates indicades al
calendari. El dipòsit del TFG consistirà, justament, en pujar al Moodle l’arxiu en format PDF.
Sessió de formació a la Biblioteca
Durant el mes de novembre s’informarà sobre les sessions de formació que organitza la Biblioteca
per ajudar-vos en la recerca d’informació i elaboració del TFG. Aquestes sessions es faran, en
principi, durant el desembre.
Defensa del treball
El coordinador de cada grau informarà en el seu moment del calendari i horari de la defensa del
TFG, així com del seu format. De forma general, la defensa consta d’una exposició oral d’uns 10-15
minuts per part de l’estudiant, un torn de preguntes i comentaris per part dels membres del
Tribunal, i un torn de rèplica per part de l’estudiant. A continuació, el Tribunal deliberarà la nota i
seguidament la farà pública. La durada aproximada de tot el procés pot ser d’una hora, si bé seran
les Comissions del TFG de cada grau les que ho determinaran.
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TREBALL FINAL DE GRAU
DEFINICIÓ TEMÀTICA I PLA DE TREBALL
DADES DE L’ESTUDIANT
Nom i Cognoms:

DNI:

SOL·LICITA realitzar el Treball Final de Grau

TÍTOL PROVISIONAL:
RESUM DE LA TEMÀTICA (màxim 150 paraules):

Cal adjuntar el cronograma del pla de treball
Dades del tutor/a:
Nom i cognoms:
Departament:
Facultat:
Vist-i-plau del tutor/a

Girona,

de

Vist-i-plau de l’alumne/a

de 2021
ANNEX 1
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TREBALL FINAL DE GRAU
SEGUIMENT DEL TREBALL FINAL DE GRAU - 1
DADES DE L’ESTUDIANT
Nom i Cognoms:

DNI:

L’alumne/a ha presentat els avenços en el desenvolupament del seu Treball Final de Grau.
La valoració de la reunió és:
Molt Satisfactòria
Satisfactòria
No Satisfactòria
OBSERVACIONS:

Dades del tutor/a:
Nom i cognoms:
Departament i Facultat:
Vist-i-plau tutor/a

Girona,

de

Vist-i-plau alumne/a

de 2022
ANNEX 2A

Guardar i entregar juntament amb
l’annex 3
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TREBALL FINAL DE GRAU
SEGUIMENT DEL TREBALL FINAL DE GRAU - 2
DADES DE L’ESTUDIANT
Nom i Cognoms:

DNI:

L’alumne/a ha presentat els avenços en el desenvolupament del seu Treball Final de Grau
La valoració de la reunió és:
Molt Satisfactòria
Satisfactòria
No Satisfactòria
OBSERVACIONS:

Dades del tutor/a:
Nom i cognoms:
Departament i Facultat:
Vist-i-plau tutor/a

Girona,

de

Vist-i-plau alumne/a

de 2022
ANNEX 2B
Guardar i entregar juntament amb
l’annex 3
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AUTORITZACIÓ PER DIPOSITAR EL TREBALL FINAL DE GRAU

En/na ............................................................................................................................., Tutor/a del TFG de
l’estudiant ..............................................................................................................................
del Grau en .............................................................................................................................,

AUTORITZO:

El dipòsit del Treball Final de Grau per a la seva posterior defensa.

El tutor/a del TFG

Girona, ____ de _____________ de 2022
ANNEX 3
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ENQUESTA SOBRE EL PROTOCOL DE SEGUIMENT DEL TREBALL FINAL DE GRAU
(entregar juntament amb el TFG)
Grau: ……………………………………………………………………………………………............……………….…………………………..
Convocatòria de presentació del TFG (juny, setembre o febrer): ………………………………………………………..

Valora del 0 al 5 el teu grau de satisfacció amb els següents aspectes (essent el 0 gens satisfactori, i el 5
molt satisfactori):
- Grau de coneixement de l’existència del Protocol de seguiment del TFG (PSTFG)

0 1 2 3 4 5

- Informació proporcionada pel coordinador dels estudis sobre el procés de treball del TFG en general i
sobre el PSTFG en particular
0 1 2 3 4 5
- Informació sobre el TFG que apareix a la fitxa de l’assignatura

0 1 2 3 4 5

- Informació sobre el TFG que apareix a la web de la Facultat

0 1 2 3 4 5

- Utilitat de la sessió de formació que es va fer a la biblioteca el novembre passat

0 1 2 3 4 5

- Utilitat del PSTFG pel que fa al seguiment de les reunions amb el tutor/a

0 1 2 3 4 5

- Claredat del PSTFG pel que fa al calendari establert

0 1 2 3 4 5

- Claredat del PSTFG pel que fa a la documentació a presentar

0 1 2 3 4 5

Encercla si us plau la resposta adient:
Creus que l’existència del Protocol de seguiment del TFG t’ha facilitat la realització del treball?
SI
NO

Fes-nos arribar, si us plau, els teus comentaris i opinions sobre el Protocol de seguiment del TFG:
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

