REGLAMENT QUE REGULA EL TREBALL FINAL DE GRAU I DEL TREBALL DE FINAL DE MÀSTER
PER ALS ESTUDIANTS D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE LA FACULTAT DE
TURISME DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
(Aprovat per la Junta de Facultat de Turisme 2/2018, de 19 de desembre de 2018)

Art. 1. Objecte.
L’objecte d’aquest reglament és fixar els aspectes concrets que han de regular el Treball de Fi
de Grau i el Treball de Fi de Màster que els estudiants realitzen en els ensenyaments oficials de
grau i de màster de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, establerts pel Reial Decret
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
El present reglament pren com a fonts de referència els reials decrets esmentats i la Normativa
marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i del Treball de Fi de Master (TFM) per als
estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell
de Govern de la Universitat de Girona amb data 26 de juliol de 2012.
Les característiques generals del Treball Final de Grau o Màster (en endavant TF per els dos
casos) es deriven d’allò que disposa l’article 12.2 del RD 1393/ 2007, que assenyala que de
manera específica ha de formar part del pla d’estudis; l’article 12.3 al·ludeix a l’elaboració i a la
defensa del TFG i en l’article 12.7 s’especifica que ha de tenir entre 6 i 30 crèdits i que s’ha de
dur a terme a la fase final del pla d’estudis.
En el mateix sentit l’article 15.3 disposa que els estudis de màster universitari conclouran amb
l’elaboració i defensa pública d’un Treball Fi de Màster que tindrà entre 6 i 30 crèdits.
El present reglament defineix les bases que garanteixen una actuació homogènia i coherent a
dins de la Facultat de Turisme i estableix els marges que cada estudi de grau o màster pot tenir
en el marc del seu corresponent Consell d’Estudis.
Art. 2. Característiques i condicions dels TF.
El TF comporta 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 coneixements, les capacitats, les
competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent.
El TF està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa
pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi, a través de la memòria, es fixaran
les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la
memòria d’implantació de l’estudi.
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El TF s’ha de dur a terme de manera individual. Quan la complexitat, la dificultat o la
interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es podrà realitzar en grup; en aquests casos cal
l’autorització del coordinador del TF i posterior validació per part del Consell d’Estudis
corresponent
La dedicació de l’estudiant està determinada pels crèdits assignats en cada grau o màster a
aquesta assignatura i per l’equivalència de 25 hores de dedicació de l’estudiant per cada crèdit.
El TF es podrà realitzar a una altra universitat, en el marc d’un programa de mobilitat, establint
el preceptiu conveni de col·laboració. El TF es contemplarà a l’acord d’estudis, amb el mateix
tractament que la resta d’assignatures del pla d’estudis.
En els casos que els estudiants hagin de desenvolupar tot el treball o una part significativa
d’aquest en empreses o institucions diferents de la UdG, en el corresponent acord de
col·laboració han de constar les condicions que requereixen la participació d’un tutor/a de la
institució (a més del tutor/a de la UdG del treball), consideració de la pràctica (curricular o no),
i les condicions que regulin el desenvolupament del TF a l’empresa o institució.
En cap cas, pel caràcter d’assignatura compendi, el TF podrà ser objecte de reconeixement ni de
compensació.
Art. 3. Organització.
A partir del pla docent es designarà el professor responsable de l’assignatura de TF, segons
proposta del coordinador/a de l’estudi corresponent. En cas que no hi hagi cap assignació
específica, per defecte, el professor responsable de l’assignatura de TF serà el coordinador/a de
l’estudi corresponent.
Els Consells d’Estudis i el professor responsable de l’assignatura de TF seran els responsables de
vetllar per l’organització i el bon funcionament del seus corresponents TF.
Les persones responsables de l’assignatura de TF tindran les següents funcions:










Vetllar pel bon funcionament de l’organització i coordinació en general
Proposar el nombre de TF assignats a cada tutor/a
Fer l’assignació dels treballs seguint les directius establertes pel Consell d’Estudis
Publicar i tancar les actes de l’assignatura
Resolució de problemes i atenció a estudiants i tutors/es
Executar, en allò que els pertoqui, els acords respecte dels treballs
Aprovar, si escau, les peticions extraordinàries de TF especials i d’elaboració del treball en
grup
Definir i coordinar els tribunals que han d’avaluar els treballs
Resoldre les incidències ordinàries que es puguin produir en tot el procés dels TF des de
l’oferta dels temes i l’assignació dels tutors/es, fins a l’avaluació i, si s’escau, donar trasllat
de les incidències al degà/ana del centre per a que ho resolgui
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Proposar al Consell d’Estudis la validació de les autoritzacions de treballs en grup

El Consell d’Estudis tindrà la responsabilitat de :







Fixar les directrius i normes de presentació dels TF a través d’un manual.
Aprovar l’assignació inicial de nombre de treballs a cada professor/a.
Establir criteris, mecanismes i calendari d’assignació de tutors/es als estudiants
Proposar els mecanismes de constitució dels tribunals
Aprovar les dates de presentació i defensa dels TF.
Establir sistemes de millora de TF i seguiment de les tutories.

Tots aquests criteris hauran d’estar explicitats al programa de l’assignatura i documentats a la
pàgina corresponent a l’assignatura de la intranet docent.
Art. 4. Matrícula.
Per poder matricular-se del TF l’estudiant ha d’haver matriculat també totes les assignatures
requerides per a obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a
reconeixement acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua.
La matrícula del TFG s’haurà de formalitzar, després del tancament de les actes de totes les
assignatures del curs anterior, dins dels terminis establerts, i dóna dret a una única convocatòria
a cada curs acadèmic, amb la limitació de convocatòries establerta per la normativa de
permanència específica de grau.
Art. 5. Assignació dels Treballs: elecció de temes i de tutors/es.
Els mecanismes i procediments per a l’assignació de temes i tutors/es per els TF els fixarà,
anualment abans de la finalització del curs anterior, en el programa de l’assignatura un cop
validats en el consell d’estudis.
Aquests mecanismes i procediments inclouran en qualsevol cas:




La llista pública de propostes de tutors/es i les seves preferències i propostes de temes
Calendari de l’assignació de tutors/es a l’estudiant (com a màxim un mes després de l’inici
de curs en el cas dels TFG)
Criteris d’assignació de tutors/es a l’estudiant.

Entre els criteris d’assignació prevaldran els acords entre tutor/a i estudiant degudament
formalitzat i signat entre ambdues parts dins el termini establert.
Els treballs assignats en cursos anteriors podran formalitzar aquest acord, estudiant/tutor/a, per
a mantenir l’assignació.
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Per a l’assignació dels TFG s’utilitzarà el criteri de la nota mitjana de l’expedient per a prioritzar
les sol·licituds. La nota mitjana serà la del curs immediatament anterior i proporcionada per la
secretaria del centre segons les directrius que estableix el Real Decret 1125/2003
Tal com recull la normativa marc reguladora del TF de la Universitat de Girona, forma part de
les obligacions del professorat a temps complet acceptar la tutorització i la participació en els
tribunals d’avaluació quan així sigui requerida.
Altres docents també podran actuar com a tutors i membres de tribunals si així ho desitgen,
prèvia comunicació del número de treballs que volen dirigir a l’òrgan responsable.
Art 6. El tutor/a del TF. Funcions i responsabilitats
La figura de tutor/a dels TF que es defensin a la Universitat de Girona, recau en un dels
professors/es de la Universitat. La designació implica el reconeixement docent que la Universitat
aprovi.
Correspon al tutor/a:
a) Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.
b) Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de treball de dedicació de l’estudiant
que es corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el TF en el pla d’estudis.
c) Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment.
d) Autoritzar el dipòsit del treball.
L’autorització de dipòsit del treball s’haurà de complementar amb un informe valoratiu si així
ho fixa la normativa de cada estudi o el tutor/a no forma part del tribunal d’avaluació.
El tutor/a, d’acord amb l’estudiant, podrà fixar un co-tutor/a per ajudar en la realització d’una
part del treball. Aquest fet s’haurà de comunicar al Coordinador/a de TF i no disposarà de
reconeixement docent.
Art. 7. Dipòsit i presentació del Treball
El contingut i el format del treball a lliurar es fixarà en el manual de cada estudi aprovat cada
any per el Consell d’Estudis.
El termini del dipòsit estarà fixat pel calendari que aprova la Facultat. El lliurament formal i
dipòsit en format electrònic es farà a través de la plataforma docent de l’assignatura. Si algun
estudi estableix, a més, el lliurament en format paper, explicitarà en el programa de l’assignatura
s’explicitarà el nombre de còpies, el procediment per lliurar-les i el seu ús.
Pel que fa al dipòsit i a l’arxiu del treball, els drets de propietat intel·lectual o de propietat
industrial dels TF estaran regulats per la legislació vigent i per les normatives específiques
establertes per la Universitat de Girona.
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Des de la Facultat es fomentarà que l’estudiant utilitzi llicències lliures en la publicació dels
treballs per a facilitar la difusió i la reutilització de l’obra.
Els Treballs que obtinguin una qualificació mínima de notable, i així ho consideri el tribunal
avaluador, es posaran a disposició pública, en format electrònic, a la Biblioteca de la UdG,
excepte en els casos en què l’autor o el tutor/a manifestin explícitament el caràcter de
confidencialitat, o hi hagi dades que no es puguin divulgar pel caràcter privat, o bé no s’autoritzi
explícitament la difusió pública del treball. En qualsevol ús que es pugui fer d’aquests treballs,
sempre s’hi ha de fer constar, l’autoria, la naturalesa del treball i la vinculació a la Universitat de
Girona.
Art. 8. Defensa del Treball.
El Coordinador de TF, d’acord amb la normativa i calendari aprovat, comunicarà a l’estudiant, el
tutor/a, el tribunal, i la data i l’hora en què l’estudiant ha de defensar públicament el TF. Aquesta
notificació s’haurà de fer, com a mínim, una setmana abans de la data de la defensa, i es farà a
través de l’Intranet docent.
Es defineixen dos tipus de defenses: la defensa publica col·lectiva i la defensa publica individual.
La defensa publica individual en general serà d’una durada màxim d’una hora i seguirà el següent
esquema bàsic:






Exposició de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia,
el contingut i les conclusions del treball.
Plantejament de qüestions pel tribunal..
Resposta de l’estudiant,
Deliberació del tribunal.
Qualificació del treball.

No obstant, el format concret de l’acte de defensa serà definit a la fitxa de l’assignatura de TF
que acorda cada any el consell d’estudis, on es podran fixar, si s’escau, les durades previstes per
a cada part.
La defensa publica col·lectiva es basarà en un espai on exposaran els seus treballs en format de
pòster durant el temps que fixi el consell d’estudis. El pòster contindrà com a mínim els
objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball. En aquell temps els tribunal
o tribunals passaran per cada treball on l’estudiant podrà exposar els principals trets del treball
i el tribunal efectuarà les seves preguntes que l’estudiant haurà de respondre

Els treballs es poden fer i defensar en català, en castellà o en anglès. El Coordinador/a podrà
autoritzar la defensa en altres llengües d’acord amb el que puguin establir les memòries de les
titulacions.

Aprovat per la Junta de Facultat de Turisme 2/2018, de 19 de desembre de 2018

S’estableixen tres períodes per a defensar els treballs: Gener-Febrer, Maig-Juny i
excepcionalment Setembre. L’assignació del període per defensar vindrà establert pel grup de
matricula escollit. El període de Gener-Febrer només es podrà utilitzar en el cas de segona
matrícula.
El Coordinador/a de TF podrà autoritzar l’avaluació del treball mitjançant videoconferència o
altres mecanismes no presencials que garanteixin la seva avaluació.

Art. 9. Avaluació i qualificació.
L’avaluació i qualificació dels TF correspon als tribunals constituïts a l’efecte. Els tribunals
estaran formats per tres membres, president, secretari i vocal.
El procediment per a l’assignació d’aquest tribunal el fixarà cada Consell d’Estudis.
Cada consell d’estudis haurà de fixar en el programa de l’assignatura el procediment
d’assignació de tribunals i la forma d’avaluació.
Els tribunals de TFM es crearan segons les experteses dels professor/es en funció del tema del
treball.
En qualsevol cas, el tutor/a del treball en serà el vocal.
Cada tribunal estendrà una acta de qualificació del treball en el format que tingui establert el
seu Consell d’Estudis.
9.1. Avaluació.
L’avaluació dels TF ha de tenir en compte l’acreditació de les competències específiques i
tranversals vinculades al Treball Final de l’estudi corresponent, d’acord amb la normativa
d’avaluació i qualificació dels estudiants.
En el programa de l’assignatura s’explicitarà els pesos que haurà de tenir en compte cada
avaluació segons els següents paràmetres: Desenvolupament del treball, contingut final del
treball i defensa del treball.
El tutor, si així ho estableix el programa de l’assignatura, podrà emetre una valoració del
desenvolupament del treball.
El tutor haurà valorar el treball abans del tribunal. Si la seva valoració no superior o igual a 5
l’estudiant no podrà defensar el treball (es considerarà que no autoritza el dipòsit) i aquesta
nota és la que constarà en l’acta.
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En el programa de cada assignatura haurà de constar quin tipus de defensa utilitzarà i en quines
circumstàncies. Així mateix definirà els pesos que representaran en la nota de Desenvolupament
del treball (pot ser considerat zero), contingut final del treball (tant del tutor com dels altres
membres del tribunal amb un mínim del 50% i un màxim del 90%) i defensa del treball (del
tribunal amb un mínim d’un 10% i un màxim del 40%).
Per obtenir una matricula d’honor caldrà que l’estudiant faci la defensa del seu treball
mitjançant una defensa pública individual. En el cas que les defenses es facin per defensa pública
col·lectiva, en el programa s’explicitarà els requisits per a que un estudiant pugui optar a aquesta
defensa i disposar de l’opció de Matricula d’honor.
El Tribunal podrà no avaluar el TFG que presenti els següents problemes:
- Un número excessiu d’errors ortogràfics i/o tipogràfics. En el programa de l’assignatura es
podrà fixar el límit d’aquesta tolerància.
- L’absència dels elements essencials del TFG, especialment: l’absència de cites bibliogràfiques,
la manca de bibliografia (o una bibliografia clarament deficient), l’absència de conclusions o la
no inclusió dels objectius i la metodologia.
- La manca de rigor formal del document, com per exemple, l’ús de moltes fonts diverses, caixes
de lletra, tipus d’interlineat o models de gràfics.
- El fet de presentar el treball en un altre format que no sigui “pdf”.
- El fet que no es tracti d’un document original, és a dir, que plagiï totalment o parcialment un
altre document.
- El Tribunal no avaluarà cap TFG que no tingui el corresponent vistiplau del tutor o que hagi
estat suspès pel tutor.
9.2 Qualificació.
El TF es qualifica d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de
setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les
titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori espanyol
El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament els
professor/es avaluadors. A l’acta figuraran els noms dels professor/es avaluadors, el nom de
l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i les competències, i en el cas dels treballs avaluats
amb suspens l’acta inclourà necessàriament un informe que indiqui les deficiències apreciades
en el treball.
En aquesta acta, feta segon l’estructura definida pel Consell d’Estudis de cada titulació, també
hi figurarà tant una descripció dels elements valorats positivament i negativament del treball,
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com una descripció dels elements valorats en la defensa. A més s’indicaran, si s’escau, les
competències, en que l’estudiant ha excel·lit en aquest treball.
Així mateix, la menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final
del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5
de setembre.
Aquesta acta es guardarà a la secretaria acadèmica de la facultat amb una copia en digital del
treball.
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.
En cas que hi hagi sospites de plagi en algun treball en què s’estigui fent el seguiment, el tutor/a
podrà fer una revisió amb el programari informàtic de la Facultat encara que el treball no estigui
ni acabat ni dipositat. Un cop analitzat el plagi i en cas que sigui afirmat com a tal, es suspendrà
l’estudiant que haurà de repetir i tornar-se a matricular del treball.

Art. 11. Condicions per l’acceptació d’un TF en grup
Totes les sol·licituds de treball en grup seran resoltes com a peticions extraordinàries per el
professor responsable de l’assignatura de TF i seguiran el procés que segueix a continuació.
- En primer lloc, el grup (de dues o tres persones com a màxim) s’haurà de dirigir a un professor/a
tutor/a amb una proposta de TF. Si el professor/a tutor/a accepta de tutoritzar la proposta, se
seguiran els passos que hi ha a continuació. Si la proposta no és acceptada, el TFG no podrà ser
en grup.
- En segon lloc, si la proposta ha estat acceptada pel tutor, aquesta serà avaluada per el professor
responsable de l’assignatura, que determinarà si compleix els requisits per a ser un TF en grup.
Aquests requisits són els següents:
o Es considerarà justificat el treball en grup si la càrrega de feina és important i difícil d’assolir
amb un treball individual, però també perquè és vol arribar a un nivell d’aprofundiment que no
seria possible individualment.
o Obligatòriament la proposta ha de tenir l’estructura d’un projecte d’investigació. Per tant, cal
que tingui una pregunta d’investigació i/o uns objectius de recerca, així com una aproximació al
marc teòric i la metodologia que es vol utilitzar. A més, s’ha d’explicar, si s’escau, quin és el
producte que es vol desenvolupar, així com els resultats que s’espera obtenir-ne. L’extensió
mínima de la proposta presentada per a dur a terme el treball en grup ha de ser de tres pàgines.
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o A més, del que s’ha esmentat anteriorment, a la proposta de TF en grup també cal fer-hi
constar el repartiment de tasques i les responsabilitat de cada un dels membres del grup.
o Per al seguiment del TFG s’establirà una co-avaluació a partir d’una rúbrica facilitada per la
Facultat. Cada estudiant haurà d’especificar la part de feina que ha dut a terme, així com valorar
la seva feina i la dels companys. La nota en l’informe de tutorització de cada estudiant s’establirà
a partir d’un 10% de co-avaluació i un 90% de la valoració per part del tutor/a.
o Cada grup farà un TFG conjunt que lliurarà segons les condicions mencionades en al programa
de l’assignatura. Si durant el desenvolupament del treball el tutor/a considera que el grup no
funciona correctament, tindrà la potestat de desfer el grup i que cada un dels alumnes hagi de
lliurar una memòria per separat.
- Finalment, cal fer notar que aquest procediment es resoldrà abans de la tria de tutors/es i
l’assignació d’aquests als estudiants matriculats al TF. Els alumnes que facin treballs en grup
queden exclosos dels temes conjunts que proposin els tutors/es.
Disposició final primera. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOU.
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