TASQUES DEL TUTOR UdG EN TFG EXTERNS
Segons el Reglament regulador del Treball Final de Grau (TFG) per als estudiants
d'ensenyaments universitaris oficials de la Facultat de Ciències de la UdG de TFG de la
Facultat de Ciències , correspon al director (tutor) del TFG informar i orientar
l’estudiant sobre les característiques i el desenvolupament del treball, assegurar-ne la
viabilitat, autoritzar-ne l’entrega i fer una valoració qualitativa que valdrà el 10% de la
nota del TFG.
Quan el treball sigui extern, el director té la categoria oficial de cotutor, i aquestes
tasques recauran en la seva persona. En aquests casos, a més, es designa un tutor FC
(professor) que vetllarà pel correcte desenvolupament del treball (especialment a
l’hora de garantir-ne la viabilitat). Caldrà també la seva conformitat per al dipòsit i
defensa del treball, tot i que no en fa la valoració qualitativa.
En concret, les recomanacions de la FC per al desenvolupament de les tasques del
tutor FC quan el treball sigui extern inclouen:
1.- Fer fins a tres comunicacions (presencials o virtuals) amb l’estudiant:
- Prèvia a l’inici del treball experimental, per tal discutir i millorar el disseny si és
el cas.
- Durant la realització del treball experimental i abans de la redacció, per
comprovar el correcte seguiment del treball i donar indicacions per a la
redacció (especialment en relació amb els aspectes formals, que també queden
recollits a la normativa)
- Abans de l’entrega del treball, per discutir correccions si és necessari.
2.- Revisió dels aspectes formals del treball, si ho creu convenient o si hi ha una petició
expressa de l’estudiant (que pot demanar ajudar al tutor sempre que calgui). Per fer
aquesta revisió, el tutor FC pot requerir tenir disponible el treball una setmana abans
del termini d’entrega a secretaria, per poder-lo llegir i fer els comentaris que cregui
pertinents.
3.- El tutor FC té la potestat de NO autoritzar l’entrega del treball si l’estudiant no es
comunica (no es presenta a les reunions o no contesta els mails) i/o no hagi enviat la
memòria a temps.

