
PAUTES TREBALL FINAL DE GRAU 

GRAU EN CRIMINOLOGIA 

 
 
 

1. El TFG 
 

El Treball final de Grau consta de 9 ECTS. L'alumnat amb aquest treball haurà de 

demostrar la comprensió del que ha estudiat i la capacitat investigadora i crítica en 

l'àmbit de la Criminologia. 

 

 
2. Competències senyalades en la Memòria 

 
D'acord amb la Memòria del Grau en Criminologia les competències que adquireix 

l'estudiant amb el TFG són les següents1: 
 

T6. Analitzar i relacionar les competències professionals adquirides, amb  les 

necessitats de l'entorn laboral, especialment de l'àmbit local. 

CT9. Comunicar-se oralment i per escrit 

CT10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions. 

CT11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi 

àmbit. 

CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar 

aquells que resultin més adequats per a cada problema específic. 

CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies 

d'intervenció. 

CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen 

criminològic investigat. 

CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica 

adequada als objectius plantejats 

 
 

 

1 Poden ser preses en consideració per a l’avaluació. 



 

CE23. Proposar i argumentar mesures preventives a situacions criminològiques. 

CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i 

professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un 

problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes. 

CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional 

centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic. 

CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la 

societat i la professió. 

CE36. Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no 

discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la 

criminalitat. 

 

 
3. Modalitats de TFG en Criminologia 

 
El TFG és un treball individual i original realitzat per l'estudiant que es pot classificar 

dintre d’alguna de les següents modalitats2: 

 Investigació empírica: disseny i desenvolupament d’una investigació quantitativa 

i/o qualitativa. L’alumnat que opti per aquesta modalitat de TFG haurà de comptar 

amb els recursos materials i personals necessaris per al seu desenvolupament, 

disponibilitat per a realitzar el treball de camp i accés a la mostra o a les dades 

rellevants. Els tutors hauran de vetllar, al moment de definir el tema del treball, per 

aquests extrems. 

 Disseny d’una investigació -Marc teòric i metodològic d’una investigació: Es tracta 

del disseny d’una investigació quantitativa i/o qualitativa. A diferència de la 

modalitat anterior, aquesta no requereix desenvolupar la investigació. Es planteja 

com a una futura investigació. 

 Revisió bibliogràfica extensa, reflexiva i acadèmicament crítica sobre un objecte 

d’estudi criminològic. Aquesta modalitat de TFG pretén desenvolupar un 

coneixement més profund sobre una temàtica. Això, hauria de quedar reflectit en el 

número, novetat i qualitat de les fonts bibliogràfica empleades, així com en el 

tractament reflexiu de les mateixes. 
 

 

2 Aquesta és una simple classificació de les modalitats establertes a la normativa. 



 

4. Tutories del TFG 
 

El treball de recerca s'elabora sota la supervisió d'un/a tutor/a acadèmic/a. S’haurien de 

realitzar un mínim de 3 tutories. Si un alumne no demana al seu tutor aquestes 

tutories o no assisteix a les tutories, per aquest motiu, podria no obtenir el vistiplau del 

seu tutor per al dipòsit del seu treball. 

 

 
5. Responsabilitats de l’alumnat 

 
a) Triar un tema i realitzar una proposta concreta de Pla de Treball. El/La tutor/a poden 

ajudar a veure els límits i problemes dels temes proposats però no és responsable de la 

selecció del tema. 

b) Sol·licitar les tutories i assistir a les què consideri necessàries el tutor, mantenint en 

tot cas el mínim de 3. 

c) Buscar i seleccionar la bibliografia i l'elaborar les fitxes bibliogràfiques 

corresponents. 

d) Presentar, en els temps indicats en el Pla de Treball i acordats amb el/la tutor/a, els 

avanços i l'esborrany final del treball, per a la seva revisió i vistiplau. 

 

 
6. Funcions del tutor 

 
D'acord amb la normativa vigent (art. 6 de la Normativa per al desplegament dels 

Treballs Final de Grau): 

a) Orientar i guiar a l'alumne en l'elaboració del TFG. 
 

b) Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d'hores que l'estudiant ha de dedicar 

d'acord amb la càrrega de crèdits del TFG. 

c) Realitzar les tutories de supervisió i correcció. 
 

d) Revisar els avanços i esborranys del TFG que l'alumnat li presenti, exercir el control 

de les lectures i del compliment del pla de treball elaborat. 

i) Valorar els TFG dels alumnes que tutoritzi i, en cas que procedeixi, donar el vistiplau 

per a la seva defensa. Si no procedeix el vistiplau, haurà d'elaborar el corresponent 

Informe motivat d'avaluació. 



7. La dedicació de l’alumnat 
 

El temps de dedicació de l'alumnat al TFG ha de ser de 225 hores efectives de treball (9 

ECTS). Aquestes hores inclouen la recerca bibliogràfica, la recollida de dades, la 

discussió amb el/la tutor/a de el treball, la pròpia redacció del treball i la seva defensa. 

Com a criteri de referència, es considera que per a un treball de la modalitat de revisió 

bibliogràfica, en aquestes 225 hores un alumne s’hauria de llegir com a mínim 15 

articles científics (capítols de llibre). Aquest càlcul es pot ver reduït en consideració a 

l’idioma del text i el domini del mateix. Igualment, en les altres modalitats de treball 

s’han de tenir en compte les hores de treball dedicades a la investigació. Tot treball 

haurà de tenir una bibliografia bàsica. 

Per al seguiment i control de les lectures els tutor podran exigir a l’alumnat, la 

elaboració i lliurament d’una fitxa corresponent a cadascuna de les lectures realitzades. 

En qualsevol cas, el no compliment del pla de treball acordat entre alumne i tutor o el 

no lliurament de les fitxes bibliogràfiques, quan el tutor les hagi exigit, podria ocasionar 

que el tutor no donés el seu vistiplau per al dipòsit del treball. 

 

 
8. Calendari, termini de presentació i condicions de depòsit 

 
– Calendari d'execució. El Pla de Treball que l'alumnat ha de presentar al tutor/a deu 

incorporar un calendari que respecti les dates de lliurament i dipòsit. 

– Lliurament provisional: abans de dipositar les versions definitives dels treballs, 

els/les tutors/as i l'alumnat, han de comptar amb el temps suficient per revisar 

els treballs, els primers i fer les oportunes correccions, els segons, per això es 

recomana com data límit per lliurar als/les tutors/as la versió acabada del treball 

15 dies abans del dipòsit definitiu. En el cas que l’alumne no compleixi aquest 

termini el tutor podrà no fer la revisió i no donar el seu vistiplau. 

– Lliurament definitiu: requereix el “vistiplau” del/la tutor/a. 
 

Tres exemplars impresos del treball podran dipositar-se en Consergeria de 

la Facultat de Dret a nom dels membres dels Tribunals que corresponguin. 

També podran lliurar-se al tutor perquè aquest s'encarregui de fer-los arribar a 

la resta de membres del Tribunal. 

El treball ha de presentar-se editat a doble cara. Els fulls no s'han de grapar, 

sinó que s’han de relligar o enquadernar, posant-hi al davant una tapa de plàstic 

transparent i al darrera una tapa de plàstic o cartolina.



A més, en el mateix termini, els treballs (en format PDF), amb el vistiplau 

del tutor, han de dipositar-se en l'enllaç disposat per a això a l'Aplicació 

informàtica del TFG. 

- Exposició Pública dels treballs: A partir de la presentació i dipòsit dels treballs, i fins 

al dia de la seva avaluació per part del Tribunal d'Avaluació, els treballs estaran 

a la disposició de tots els professors de la Facultat que si desitgen consultar-los 

podran sol·licitar-ho al Coordinador de l'Estudi. 

 

 
9. Extensió i format del TFG 

 
– Com a orientació fonamental, el model a seguir és el d'un article per a publicar 

en una revista científica d'àmbit nacional. 
 

En aquest sentit, l'extensió recomanable seria d'entre 8.000 i 10.000 paraules o 

entre 15 i 20 pàgines. El format hauria d’orientar-se per les normes d’estil 

exigides en aquestes publicacions3. En particular, es imprescindible respectar 

las normes de citació de les obres que s’utilitzin pel treball. 

– Subsidiàriament podeu guiar-vos per les indicacions donades a l’annex 2 de la 

Normativa de TFG4. 

Formalment, i sense perjudici de les indicacions del tutor, s'aconsella que 

s'estructuri en les següents parts: portada, índex de continguts, introducció o marc 

teòric, contingut, conclusions, bibliografia i annexos, si s'estima necessari. 

– Idioma: català, castellà o anglès5. 
 
 

10. Exposició, defensa i avaluació del TFG 
 

La idea orientadora per a l'exposició és una comunicació oral en un congrés científic, 

basada en el treball escrit. 

– Ordre d'exposició. L'ordre d'exposició en cada tribunal es realitzarà aleatòriament 

per la coordinadora d'estudis i es comunicarà amb la deguda antelació a 

l'alumnat a través de l'Aplicació informàtica del TFG. 

 
 
 
 

 

3 Un bon exemple seria el llibre d’estil de la revista INDRET, que té una secció de Criminologia (vid. 
http://www.indret.com/pdf/libro_de_estilo_criminologia_y_sistema_de_justicia_penal.pdf ). 
4 Veure Annex 2 de la Normativa per al desplegament del Treball final de grau. 
5 De comú acord amb el/la tutor/a del treball i la coordinadora de l'estudi, el/l'estudiant podrà pactar l'ús 
d'un idioma diferent. Art. 8 de la Normativa per al desplegament del Treball final de grau. 



– Temps d'exposició. Cada alumne compta amb un temps màxim de 15 minuts 

d'exposició. 

– Temps de debat. El president del tribunal dirigeix el debat i regula el temps del 

mateix. 

– Avaluació i Acta. Cada tribunal haurà d'avaluar el treball escrit i l'exposició i defensa 

oral, que es plasmarà en una Acta (Annex 1 de la Normativa per al 

desplegament dels Treball final de grau). L'Acta ha d'indicar les raons que 

justifiquen la qualificació atorgada. La qualificació serà de 0 a 10. La nota final 

obtinguda pel treball serà la mitjana de les notes proposades per al treball escrit 

i l'exposició oral. El treball s'aprova amb una nota mitjana mínima de 5. Les 

indicacions contingudes a l’acta, tant respecte a l'avaluació del treball escrit 

com de l'acte de defensa oral, poden servir com a rúbriques. 

– Matrícula d'honor. Conforme a la normativa, en cap cas la nota del tribunal pot 

incorporar la matrícula d'honor. Quan un tribunal consideri que un determinat 

treball, avaluat amb nota de 9 o superior, és mereixedor de la matrícula d'honor, 

així ho proposarà al Coordinador dels Estudis, en document separat. 

 

 
11. Criteris d’avaluació 

 
Es valorarà, sense perjudici de l'exposat en l'art. 8 de la Normativa per al desplegament 

dels Treballs final de grau: 

 La realització i compliment del pla de treball per part de l'alumne. 
 

 La qualitat de l'aportació per sobre de l'extensió, tenint presentis les competències 

treballades. 

 Les fonts documentals i bibliogràfiques utilitzades. 
 

 El tema treballat i el seu interès científic i social en l'àmbit de la Criminologia. 
 

 El disseny i execució del treball. 
 

 Les conclusions extretes, coherents amb la comprensió de l'estudiat, i la recerca 

realitzada. 

 La correcció en la comunicació escrita. 
 

 L'organització i correcció dels continguts exposats. La capacitat de síntesi. 
 

 La correcta comunicació oral i claredat expositiva. 



 Correcció de les respostes donades a les preguntes formulades pel tribunal a propòsit del 

treball escrit i/o de l'exposició. 

 Cal advertir que la detecció d’un plagi en qualsevol apartat del TFG donarà lloc a que 

el treball estigui suspès i no es pugui defensar, sens perjudici de l’apertura d’un 

expedient disciplinari a l’alumne. [es considera un plagi quan en un treball s’utilitzen 

textualment o gairebé textualment les idees exposades per un altre autor en una obra 

sense la deguda citació de la autoria] 

 

 
12. Publicació de les Notes i Actes 

 
Cada tribunal podrà fer públiques les notes en el moment en què ho consideri oportú, 

durant els dies d'avaluació (segons calendari aprovat per la Comissió de Govern de la 

Facultat). Així mateix, haurà d'informar al Coordinador d'Estudis, en la forma en què 

finalment s'estableixi, les notes definitives de l'avaluació, a tot tardar 24 hores després 

de la finalització de l'avaluació total. 

 El Secretari del Tribunal vetllarà per la gestió de l'acta d'avaluació de cada alumne. 
 

 El Coordinador de l'Estudi vetllarà per la publicació oficial de les notes i el tancament 

de les actes. 

 En el cas que l'alumne no estigui d'acord amb la nota obtinguda en el TFG s'aplicarà el 

previst en la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels 

estudiants aprovada pel Consell de Govern en sessió 4/2013, de 18 de juliol. 


