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NORMATIVA  DEL TREBALL  DE  FINAL  DE  GRAU 

 

El treball de fi de grau (TFG) de la Facultat de Medicina és un mòdul de 18 crèdits 

ECTS equivalents, aproximadament, a 450 hores de treball de l’estudiant. 

La normativa del TFG de la Facultat de Medicina de la UdG està sotmesa a la 

normativa marc reguladora del treball de fi de grau i de màster de la UdG (RI: 

1023/2012) 

 

A principi de cada curs, el degà de a Facultat de Medicina crearà una Comissió de 

treball de fi de grau (Comissió de TFG), la qual tindrà com a funcions: 

 

1) Elaborar un calendari del TFG dels estudiants (activitats vinculades al TFG, 

data de presentació de propostes i assignació de tutors, data de lliurament de 

la memòria escrita, data de nomenament del/s tribunal/s, dates d’avaluació i 

publicació de notes),  

2) Definir cada any els detalls de l’activitat i el format de presentació 

3) Valorar les propostes de TFG presentades pels estudiants, 

4) Assignar un tutor de TFG a cada estudiant, 

5) Nomenar els tribunals d’avaluació dels TFG, i 

6) Resoldre els conflictes que puguin aparèixer al llarg de la consecució dels TFG. 

 

1. Activitat 

L’activitat dels estudiants es basarà en una estada en un centre sanitari, o un 

laboratori o grup de recerca o un centre de cooperació vinculats a la Facultat de 

Medicina o externs però amb un conveni de colꞏlaboració vigent. 

Els TFG també comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un 

estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els 

coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en 

l’ensenyament del Grau de Medicina les competències específiques i transversals que 

seran objecte d’avaluació son: 

 

1. Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent els 

principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el 

pacient. 

2. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la 

seva competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge 
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de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la 

qualitat. 

3. Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la 

salut, adquirint habilitats de treball en equip 

4. Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la 

millor informació possible i en condicions de seguretat clínica 

5. Tenir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de 

salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements 

bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, 

medicaments i altres recursos del sistema sanitari. 

6. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb 

els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals 

7. Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per dirigir-se amb 

eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres 

professionals. 

8. Reconèixer el seu paper en equips multidisciplinaris, assumint el lideratge quan 

sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les 

intervencions per a la promoció de la salut. 

9. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i 

biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica 

i sanitària 

10. Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb 

escepticisme constructiu i orientat a la investigació 

11. Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, 

la prevenció i el maneig de les malalties. 

12. Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació 

per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic 

13. Tenir la formació bàsica per a l'activitat investigadora 

14. Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa tant oral com escrita 

tenint en compte les especificitats del registre mèdic per poder comunicar-se 

eficaçment en la comunitat internacional científica i professional. 

 

D’acord amb la memòria d’implantació del Grau de Medicina El TFG està orientat a 

l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i 

l’avaluació i qualificació del treball.  
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El TFG s’ha de dur a terme de manera individual.  

El TFG es podrà realitzar en una altra universitat en el marc d’un programa de 

mobilitat, establint el preceptiu conveni de colꞏlaboració. El treball final es contemplarà 

a l’acord d’estudis amb el mateix tractament de la resta d’assignatures del pla 

d’estudis. 

La matrícula del TFG s’haurà de formalitzar, després del tancament d’actes o de la 

matriculació de totes les assignatures de primer, segon, tercer, quart i cinquè curs, 

dins dels terminis establerts, i dona dret a una única convocatòria a cada curs 

acadèmic, amb la limitació de convocatòries establerta per la normativa de 

permanència específica de grau. 

Els treballs es realitzaran i defensaran en anglès. 

La còpia o el plagi així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents 

per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la 

qualificació final del treball atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de 

les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que 

correspongui. 

 

Cada any la Comissió del TFG especificarà el calendari i el/els formats en els que es 

desenvoluparà la presentació del treball i la seva defensa pública. 

 

Aquesta proposta podrà ser presentada pels estudiants a partir de cinquè curs del 

Grau.  

 

L’assignació del tutor i el tema només té validesa durant el curs acadèmic; si l’alumne 

no supera la matèria en el període acadèmic en que s’ha matriculat se li podran 

assignar un tutor i/o tema nous. 

 

1. Tutorització 

Cada tema tindrà assignat un tutor o tutors que tutelaran i supervisaran el treball de 

l’/els estudiant/s. Aquest director haurà d’estar inclòs entre el personal de la universitat. 

També podran dirigir treballs personal aliè a la Universitat, per bé que en aquest cas 

s’assignarà un professor de la Facultat de Medicina que avali el treball  i actuï de co-

tutor.  

Tal i com diu la normativa marc reguladora, forma part de les obligacions del 

professorat a temps complet acceptar la tutorització i la participació en els tribunals 

d’avaluació quan els sigui requerida, no obstant, des de la facultat de medicina es 
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promourà activament la participació dels professors a temps parcial en les tasques de 

tutorització. 

 

Els alumnes podran iniciar el seu treball de TFG encara que no estiguin matriculats al 

mòdul TFG en el penúltim curs de grau. De tota  manera, és condició necessària 

abans de l’inici del treball TFG que: 1) l’estudiant hagi presentat la seva proposta a la 

Comissió de TFG i aquesta hagi estat valorada favorablement, i 2) que hi hagi conveni 

vigent entre la institució on es realitza el TFG i la Facultat de Medicina en el moment 

d’iniciar el TFG. 

 

2. Presentació 

L’/Els estudiant/s hauran de presentar una memòria escrita de l’activitat duta a terme.  

 

La memòria s’ha d’entregar per duplicat, una còpia en format paper i l’altra en format 

electrònic a la secretaria acadèmica. 

 

Cada any es faran públiques les característiques tècniques i/o acadèmiques de la 

memòria i els apartats que ha de contenir la memòria de TFG, de tal manera que 

puguin ser consultades amb facilitat per part de els/les estudiants. 

 

En el penúltim curs de grau, la Comissió de TFG haurà de programar almenys una 

sessió informativa sobre TFG, en la que s’explicaran de manera detallada tots els 

aspectes d’interès per a la realització del TFG. 

 

Per tal que el/s estudiant/s puguin procedir a la defensa del treball, cal que el tutor 

emeti un informe escrit sobre la seva implicació en el TFG, en el qual autoritza la 

presentació del TFG. 

 

 

 

3. Exposició pública 

L’exposició dels resultats de la memòria s’ha de fer a través d’un acte públic. Cada 

estudiant haurà de defensar el treball en anglès.   

El tribunal que valora l’acte de presentació serà presidit per un professor/a del 

Departament de Ciències Mèdiques o d’altres departaments que facin  docència a la 

Facultat; en la mesura del possible s’intentarà que un dels membres del tribunal sigui 
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especialista del tema del TFG. La durada de l’exposició serà de 10-15’, seguit de 10-

15’ de debat al llarg dels quals els membres del tribunal podran fer a l’estudiant 

preguntes relacionades amb el TFG.  

Un cop transcorregut el període de presentació o exposició el Tribunal es reuneix en 

privat i expedeix la nota de cada treball, ja sigui per unanimitat o per majoria simple.  

 

4. Qualificació 

El tutor haurà d’omplir un informe en relació al compliment dels objectius de l’estada i 

també en relació al treball a partir del qual es dóna pas a la defensa pública del mateix; 

l’avaluació continuada permetrà al tutor emetre l’informe de validació del procés i 

permetre la defensa pública. 

La nota final del TFG tindrà en compte en un 40% l’avaluació del tutor i en un 60% 

l’avaluació del tribunal del TFG.  

Cada curs, la comissió de TFG amb el coordinador del mòdul facilitaran uns criteris 

d’avaluació orientatius basats en les competències de TFG tant per a l’avaluació del 

tutor com per a l’avaluació del tribunal del TFG, i crearà un format predeterminat per a 

fer l’informe d’avaluació. Aquests informació figurarà a la fitxa del mòdul. 

Els alumnes llur treball sigui resultat d’una estada a l’estranger del programa 

ERASMUS, rebran la qualificació que se’ls hagi estat atorgada al lloc on han fet 

l’estada is hi ha hagut un procés d’avaluació homologable al que realitza la resta 

d’alumnes. Si allà no han estat avaluats d’una manera homologable, caldrà que 

s’avaluïn de la mateixa manera que els alumnes que han romàs aquí. La comissió del 

TFG valorarà aquest punt en cada cas. 

 

5. Propietat i registre dels treballs de fi de grau 

Els treballs de fi de grau seran propietat dels seus autors. Els que obtinguin una 

qualificació mínima d’excelꞏlent es posaran a disposició pública a la Biblioteca de la 

Facultat de Medicina, amb la corresponent autorització dels autors. 

La Facultat de Medicina haurà de disposar d’un registre de TFG realitzats i avaluats. 


