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Introducció 

L’objecte d’aquest reglament és fixar els aspectes essencials que regulen el 

Treball de Fi de Grau (en endavant TFG) dels estudis d’Infermeria a la 

Universitat de Girona, en base a la Normativa marc reguladora del Treball Final 

de Grau i del Treball Final de Màster per als estudiants d’ensenyaments 

universitaris oficials de la Universitat de Girona aprovat pel Consell de Govern 

de 26 de juliol de 2012. 

Les característiques generals del Treball Fi de Grau 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. 

 

Característiques i condicions del TFG dels estudis d’infermeria 

El TFG dels estudis d’infermeria comporten la realització, per part de 

l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball  relacionat amb la 

ciència infermera en què s’apliquin i es desenvolupin els coneixements, les 

capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de Grau 

en Infermeria. 

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol de Grau 

en Infermeria i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del 

treball, fixant les competències transversals i específiques objecte d’avaluació. 

En aquest sentit, es valoraran les competències transversals dels estudis de 

Grau a tota la universitat de Girona com: utilitzar la llengua anglesa, recollir i 

seleccionar informació de forma eficaç, utilitzar les tecnologies de la informació 

i la comunicació, treballar en equip, comunicar-se oralment i per escrit, avaluar 

la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, analitzar les implicacions 

ètiques de les actuacions professionals i dissenyar propostes creatives. A més, 
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es valoraran les competències pròpies descrites en els estudis de Grau 

d’Infermeria, d’acord amb el tema i tipus de treball escollit.  

 

El TFG s’ha de dur a terme de manera individual. Quan la complexitat, la 

dificultat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es podrà realitzar entre 

dos o més estudiants; en aquest casos cal l’autorització de la comissió del TFG 

d’Infermeria. 

La dedicació de l’estudiant és de 12 crèdits (equivalència de 300 hores) durant 

el quart curs dels estudis de Grau en Infermeria. 

 

Organització 

 L’òrgan responsable de vetllar per l’organització i bon funcionament dels 

treballs finals serà de la Comissió del Treball de Fi de Grau dels estudis 

d’Infermeria, sense perjudici de la responsabilitat que correspon al Consell 

d’estudis d’infermeria. 

 

Matrícula  

Per poder cursar el TFG dels estudis de Grau en Infermeria, l’estudiant ha 

d’haver-se matriculat també de totes les assignatures requerides per 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’ha de formalitzar després del tancament de les actes de 

totes les assignatures del curs anterior, dins els terminis establerts, i dóna dret 

a una única convocatòria a cada curs acadèmic, establerta per la normativa 

dels estudis de Grau en Infermeria. 
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Assignació dels treballs: elecció de temes i de tut ors 

La Comissió del Treball de Fi de Grau dels estudis d’Infermeria estableix els 

següents  àmbits on es poden vincular els treballs:  

� Infermeria Bàsica (història de la infermeria, teories, models,..) 

� Infermeria Clínica de l’adult (infermeria médico-quirúrgica, malalt crític, 

urgències i emergències)  

� Infermeria Clínica Materno-Infantil  

� Infermeria Clínica Geriàtrica  

� Infermeria en Salut Mental  

� Infermeria en Salut Laboral  

� Infermeria Comunitària   

� Gestió en Infermeria 

� Infermeria Psicosocial 

� Altres (no inclosos específicament en els àmbits anteriors) 

 

L’estudiant, haurà d’omplir la fitxa d’adscripció del TFG a dos àmbits, establint 

un ordre de preferència del 1 al 2. A més, haurà de posar el motiu d’interès en 

l’àmbit seleccionat de forma molt breu, tota aquesta informació caldrà fer-la 

mitjançant la plataforma Moodle de l’assignatura durant les primeres dues 

setmanes a partir del primer dia d’inici del curs acadèmic. 

El/la coordinador/a de l’assignatura TFG  assignarà, el tutor a cada estudiant a 

partir de la matrícula de l’estudiant i les opcions seleccionades per aquest. 

Aquesta assignació es realitzarà a partir de la quarta setmana de l’inici del curs 

acadèmic. 
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Coordinació del TFG  

El/la coordinador/a del TFG organitzarà l’assignatura i seminaris al llarg del 

curs i vetllarà pel bon funcionament de l’assignatura. 

Seran funcions de la coordinació, l’assignació del tutor del TFG a cada 

estudiant a l’inici del curs, en funció dels temes i àmbits escollits per l’estudiant. 

El/la coordinador/a organitzarà els tribunals de defensa del TFG, horaris, 

membres, comunicant als estudiants la seva assignació. Quinze dies abans de 

la celebració dels actes de defensa del TFG es comunicarà aquesta assignació 

i els horaris de defensa dels estudiants, composició i dates dels tribunals a la 

intranet de la Facultat d’Infermeria, a la intranet del Departament d’Infermeria i 

a l’intranet de l’assignatura de TFG. A més, es lliurarà l’informe d’avaluació del 

tutor i la memòria escrita a cada president dels tribunals de defensa. 

El/la coordinador/a s’ocuparà de la resolució de les incidències. Quan es 

consideri oportú, i determinat per la transcendència de la incidència o conflicte, 

es comunicarà a la comissió del Treball de Fi de Grau dels estudis de Grau en 

Infermeria, i aquesta incidència serà discutida en el sí de la comissió. 

 

El tutor / director del treball: funcions i respons abilitats 

La figura del tutor dels treballs de TFG dels estudis en Infermeria recau en un 

dels professors del Departament d’infermeria. D’acord amb l’article 6 de la 

Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau i del Treball Final de 

Màster pels estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de la Universitat de 

Girona, el/la  coordinador/a podrà assignar un co-tutor del treball. 

Correspon al tutor del treball: 

a. Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball a 

la primera tutoria. 
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b. Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de dedicació de 

l’estudiant que es corresponguin amb els 12 crèdits ECTS. 

c. Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el 

seguiment en tres tutories al llarg del curs acadèmic. El tutor podrà 

establir més tutories, si ho creu oportú. 

d. Autoritzar el dipòsit del treball per escrit. L’autorització anirà dirigida a la 

coordinació del TFG. 

Fer informe d’avaluació del TFG i lliurar-lo a la coordinació de l’assignatura. En 

aquest informe hi ha de constar l’avaluació envers el seguiment de les tutories i 

l’avaluació de la memòria escrita d’acord amb les característiques del treball. 

Aquest lliurament cal fer-lo en el mateix moment de l’entrega de l’autorització 

del dipòsit del treball. Tots els professors implicats en el TFG rebran informació 

del reglament específic del TFG i d’altres documents d’interès mitjançant la 

coordinació de l’assignatura.  

 

Estudiants  

A principi del curs acadèmic, els estudiants rebran informació de la normativa 

marc del TFG i del reglament mitjançant la coordinació de l’assignatura.  

L’estudiant haurà d’omplir a l’inici del curs, la fitxa d’adscripció del TFG a tres 

àmbits, anteriorment detallats, establint un ordre de preferència del 1 al 3 i a 

través de la plataforma Moodle. 

Després de rebre la informació pel que fa a l’adjudicació de tutor, l’estudiant 

s’haurà de posar en contacte amb el seu tutor per tal d’establir l’horari i 

periodicitat de les tutories. 

L’estudiant ha de complir amb la realització i horari de les tutories establertes. 

L’estudiant  haurà de fer el dipòsit, presentació del treball i defensa oral d’acord 

amb les característiques establertes en aquest reglament. 
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Dipòsit  i presentació del treball 

El TFG s'haurà de presentar en format text (3 copies) i en format electrònic (per 

enviament a través de la plataforma Moodle) amb format pdf. 

La presentació del treball haurà de ser en format Word, lletra Arial nº 12, 

interlineat 1.5, extensió màxima de 50 pàgines, sense els annexos. 

La presentació del treball anirà acompanyada d’una autorització per escrit 

signada pel tutor i tres còpies del resum estructurat del treball correctament 

identificades, segons es descriu en el document de TFG. 

S’establirà per a cada curs acadèmic, la data límit de dipòsit del TFG dels 

estudis de Grau en Infermeria en el registre de la Facultat d’Infermeria. Amb 

relació a l’arxiu del treball, els drets de propietat intel·lectual estan regulats en 

la legislació vigent de la Universitat de Girona, i d’acord amb la normativa marc 

del TFG de la mateixa universitat. 

Els TFG seran propietat dels seus autors. Els que obtinguin un qualificació 

mínima d’excel·lent o aquells que proposi el tribunal es publicaran, prèvia 

autorització de l’autor, al repositori institucional de la UdG, seguint les 

recomanacions del document Política Institucional d’accés obert de la 

Universitat de Girona de 22 de desembre de 2011. 

Defensa del Treball 

Els treballs es poden defensar en català, castellà o en anglès, d’acord amb la 

determinació de la Comissió del TFG dels estudis de Grau en Infermeria. 

S’establirà el període de defensa dels TFG que constaran com a dates 

marcades en el calendari acadèmic. 

L’acte de defensa seguirà el següent esquema:  
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� Exposició de l’estudiant del TFG, que ha d’incloure, com a mínim, els 

objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball. 

Aquesta exposició tindrà una duració màxima de 10’. 

� Plantejament de qüestions pel tribunal (5’). 

� Resposta de l’estudiant (5’). 

� Deliberació del tribunal de la qualificació de la memòria del treball i 

notificació a tots els estudiants de l’avaluació de la defensa oral 48 hores 

després de la finalització del període de defensa de tots els TFG. 

 

Avaluació i Qualificació  

L’avaluació i qualificació del TFG correspon al tribunal constituït per tal efecte, 

tal com ho regula la normativa marc de la Universitat de Girona.  

Els membres dels tribunals estaran constituïts pel professorat dels estudis de 

Grau en Infermeria i com a mínim dos dels membres seran professors del 

Departament d’Infermeria designats per la coordinació.  

Cada tribunal estarà format per tres membres: president, secretari i vocal, i dos 

suplents. El president de cada tribunal serà un professor del Departament 

d’Infermeria. El dia següent de la celebració del tribunal, el president enviarà  

l’acte d’avaluació a coordinació del TFG,. 

Si un membre del tribunal no pot participar-hi per una causa justificada, haurà 

d’informar per escrit a la coordinació del TFG, amb una antelació d’una 

setmana, sempre que es pugui, per tal de poder ser substituït de forma 

convenient. 

 

Criteris de Qualificació 

Els criteris d’avaluació han estan discutits i consensuats en el sí de la comissió 

específica. L’avaluació del TFG dels estudis de Grau en Infermeria consta de 

tres apartats: 
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1. Informe del tutor:  Hi ha de constar la valoració del seguiment de les  

tutories: (30% de la nota final) i l’avaluació de la memòria del treball 

(25% de la nota final). Cal aprovar aquestes dues parts per emetre un 

informe favorable.  En cas que el tutor no hagi autoritzat la presentació 

del treball i lliura un informe negatiu (amb puntuació inferior a cinc) el 

Treball de Fi de Grau es considerarà com a suspès. 

2. Avaluació memòria escrita : 50% de la nota final (consta de l’avaluació 

del tutor (25%) + l’avaluació del tribunal (25%). 

3. Exposició i defensa oral : 20% de la nota final (avaluació del tribunal). 

 

Criteris específics de la nota de no presentat: El treball de Final de Grau es 

considerarà com a no presentat en els casos en què no hi hagi lliurament del 

projecte i/o defensa oral del mateix en la data oficial de presentació. 

 

Disposicions finals 

Tots els aspectes no contemplats en la normativa marc del TFG de la 

Universitat ed Girona i/o en aquest reglament, es tractaran en la Comissió del 

Treball de Fi de Grau dels estudis de Grau en Infermeria 

 

 

 


