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Resum de la descripció del Treball de Final de Grau (TFG): 
 
És TFG un mòdul del Grau en Medicina que es realitza a sisè i que pel proper curs  està programat pel 
primer semestre, això vol dir que un grup el realitzarà entre setembre i novembre i el segon grup el 
realitzarà entre novembre i gener. Les competències que s’avaluen en el TFG es detallen a la memòria 
de Grau i a la normativa del TFG. 
 
L’Activitat a realitzar per part dels estudiants durant el TFG serà: 
 
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 col·laboració vigent. Es definiran unes activitats concretes a realitzar durant l’estada (per exemple: 
participació en sessions de l’equip, realització de sessions clíniques o científiques, presentació de 
casos, passi de visita a planta, visites a consultes externes, realització d’anamnesi, exploració i 
interpretació de proves diagnòstiques, realització de treball de laboratori, realització de disseccions o 
preparació de mostres, redacció d’informes, etc...) 
 
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 coneixements, les capacitats, les 
competències i les habilitats requerides en l’ensenyament del Grau en Medicina. Pel proper curs, el 
treball podrà ser de dues modalitats: 
 

1) En la realització d’un treball de recerca seguint la metodologia científica i presentació 
dels resultats. 

2) En la realització del protocol d’un treball de recerca original seguint la metodologia 
científica 

 
La presentació del treball consistirà en una memòria científica i una presentació oral davant un 
tribunal. Ambdues presentacions es faran en anglès i seran avaluades per un tribunal. La nota final del 
TFG tindrà en compte l’avaluació del tutor i l’avaluació del tribunal del TFG. El pes de cadascuna de 
les parts es determinarà a la fitxa de l’assignatura. 
 
Cada alumne 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. Els alumnes tindran la possibilitat de 
gaudir d’un suport metodològic per a la realització del treball. 
 
Les funcions del tutor són: 
 

1) Supervisar el compliment de les activitats relacionades amb l’estada en el centre i de 
l’assoliment de les competències del mòdul 

2) Orientar en la proposta d’un treball científic, fonamentalment en el que fa referència a la 
concepció dels objectius del treball i la justificació de la seva rellevància científica 

3) Avaluar l’estada de l’estudiant seguint el format d’avaluació del mòdul preestablert  
4) Avaluar la capacitació de l’alumne per presentar el treball de TFG 

 
Pel proper curs, per la tutorització de cada alumne del TFG s’assignaran 0,3 crèdits al tutor, sempre i 
quan no s’hagi modificat els criteris d’assignació de recursos docents per als estudis de grau aprovats 
pel Consell de govern de la UdG (BOU 3/2012), que es reflectiran en el pla docent del curs següent i 
s’expedirà el certificat acadèmic corresponent.  


