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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
Crèdits 0,3 de presencials (7,5 hores) 5,7 de no presencials (142,5 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 2S, GPED (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Juan Jorge Muntaner Guasp
joanjordi.muntaner@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

El Treball de Fi de Grau té com a objectiu sintetitzar de forma documental les competències adquirides al
llarg de la carrera d’acord amb el que estableix la memòria de verificació dels diferents títols gestionats des
de la Facultat d'Educació.

De forma general es defineixen les modalitats següents:

Projecte innovador o d'emprenedoria.
Treball empíric.
Treball de revisió i investigació bibliogràfica.
Desenvolupament de mitjans o recursos didàctics i/o educatius.
Altres treballs que permetin veure les competències adquirides pels estudiants al llarg de l’estudi. Aquests han
d’anar acompanyats d’una memòria per escrit en la qual es justifiqui i desenvolupi el recurs.

Requisits

Essencials
D'acord amb la normativa de la UIB, l'alumnat es podrà matricular de l'assignatura de Treball Fi de Grau
sempre que es superin un total de 150 crèdits dels estudis, dels quals, 60 han d'esser d'assignatures bàsiques.

Competències
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Específiques
* Les específiques del Pla d'Estudis.

Genèriques
* Les genèriques del Pla d'Estudis.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
ÀREES TEMÀTIQUES. • Bases teòriques i històriques • Bases sociològiques i antropològiques • Bases
psicològiques • Investigació i documentació a l'educació • Bases polítiques, legals i econòmiques •
Planificació i intervenció en processos educatius i formatius • Tecnologia educativa • Complements de
formació pedagògica • Pedagogia escolar • Formació i gestió en l’organització

Metodologia docent

Els departaments implicats confeccionaran una relació de professors/es amb dedicació permanent a la UIB
suficient per abastar la totalitat d'alumnes que s’hagin matriculat del Treball de Fi de Grau. La tutoria del
Treball de Fi de Grau la durà a terme personal docent i investigador amb docència assignada al títol de grau
i amb el títol de doctor/a. En casos justificats es podran nomenar tutors o tutores sense vinculació a la UIB.
En aquest darrer cas, caldrà que una persona pertanyent al PDl de la UIB i vinculada al títol en qüestió faci
de ponent. Aquesta supervisarà la realització del treball i signarà l'acta corresponent.

Les funcions principals del/la tutor/a són les següents:

Assessorar l'estudiant a l’inici del disseny del Treball de Fi de Grau.

Assessorar l'estudiant per fixar un calendari i una temporalització de les diferents fases d’elaboració del treball.
Fer el seguiment de l’evolució del treball.
Proporcionar retroalimentació sobre el treball, aportant elements de correcció i millora d’aquest.
Avaluar l'estudiant d’acord amb les competències establertes pel Treball de Fi de Grau i amb els criteris
estipulats a l’Acord normatiu 9954, del dia 23 de setembre de 2011.
Donar suport a l'avaluació formativa.

En general, els tutors i les tutores de treballs de fi de grau seran responsables de vetllar per la viabilitat
acadèmica d’aquests treballs, quant a la temàtica, l’extensió, el contingut i la qualitat.

Els tutors podran efectuar les tutories de forma individual o bé establir agrupacions d’alumnes per dur-les
a terme.

D'acord amb els plans d'estudis dels títols oficials dels graus dependents de la Facultat d’Educació, el Treball
de Fi de Grau s’ha de realitzar durant el quart curs de la titulació.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Els treballs poden ajustar-se a un format estàndard d'article científic. Sinó hauran de seguir la següent
estructura, i en tot cas serà el/la tutor/a qui justifiqui possibles variacions sobre aquesta:

1. Portada d’acord amb el model oficial UIB.

2. Pàgina en blanc

3. Resum (Abstract) en anglès i paraules clau (Key Words) en

anglès (no més de cinc)

4. Índex i paginació

5. Introducció

6. Objectius

7. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball

8. Estructura i desenvolupament dels continguts.

9. Conclusions

10. Referències bibliogràfiques

11. Annexos (si s'escau)

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Altres Elaboració del
treball i memòria

Grup mitjà 2 (X) Finalitat:Sintetitzar de forma documental les competències
adquirides al llarg de la carrera d’acord amb el que estableix
la memòria de verificació dels diferents títols gestionats des
de la Facultat d'Educació.

Inclou:

- Disseny del projecte

- Assistència i qualitat de les tutories i seminaris

- Qualitat dels continguts desenvolupats

7.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Defensa oral La defensa oral es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada
pel reglament acadèmic.

142.5
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Elprocediment d'avaluació dels treballs de fi de grau seguirà un esquema d'avaluació continuada, que figurarà
a la guia docent de l'assignatura. L'avaluació com a mínim inclourà:

* Elaboració del treball i memòria: 85%
* Disseny del projecte del Treball de Fi de Grau
* Assistència i qualitat en la realització de les tutories i seminaris del Treball de Fi de Grau
* Qualitat dels continguts desenvolupats

* Defensa oral: 15%

Cadascuna de les parts serà qualificada de 0-10 i es ponderarà la nota segons els anteriors percentatges, sempre
i quan, totes les parts tinguin una qualificació mínima de 5. Per aquesta raó, per poder realitzar la defensa oral
l'alumne ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10.

La defensa oral es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament acadèmic. La
defensa oral del treball es farà en acte públic, presencialment o per vídeo-conferència a ses seus universitàries,
davant el/la tutor/a i un membre del departament del tutor/a, que serà proposat per el cap de departament
d'entre els professors vinculats a la temàtica del treball que s’ha d’exposar. L'alumnat podrà fer ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació com a instruments de suport a la defensa oral. L’acte de defensa
oral es desenvoluparà durant un període de temps no superior als 15 minuts.

Aquestes exposicions es duran a terme durant el període establert a tal efecte.

Es recomana llegir la normativa vigent i comentar amb el tutor/a assignat qualservol aspecte referent al procés
d'avaluació que no es detalli a la Guia Docent.

Elaboració del treball i memòria

Modalitat Altres
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Finalitat:Sintetitzar de forma documental les competències adquirides al llarg de la carrera d’acord amb

el que estableix la memòria de verificació dels diferents títols gestionats des de la Facultat d'Educació.
Inclou: - Disseny del projecte - Assistència i qualitat de les tutories i seminaris - Qualitat dels continguts
desenvolupats

Criteris d'avaluació Especificats a l'apartat anterior

NOTA: L'activitat és individual malgrat que algunes tutories, sempre a proposta del tutor/a, es poden realitzar
en petit grup. L'elaboració del treball té caràcter individual.

Percentatge de la qualificació final: 85%
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Defensa oral

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció La defensa oral es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel reglament acadèmic.
Criteris d'avaluació Especificats a l'apartat anterior.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es recomana consultar la bibliografia disponible a la zona de recursos de l'Espai de TFG a la plataforma de
Campus Extens i la pàgina Web de la Facultat d'Educació:http://feducacio.uib.es/Treball-Final-de-Grau/

Bibliografia bàsica

http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/

Bibliografia complementària

García Sanz, M. P. i Martínez Clares, P. (2012).Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y
trabajos fin de máster. Murcia: EDITUM.
Muñoz Alonso, G. (2011). Estructura, metodología y escritura del trabajo de fin de máster. Madrid:Escolar
y Mayo Editores
Bizcarrondo ibáñez, G. i Urrutia Cárdenas, H. (2010).Escribir y editar: guía práctica para la redacción y edición
de textos. Bilbao: Deusto.
Ferrer, V., Carmona, M. i Soria, V. (2012).El trabajo de fin de grado: Guia para estudiantes, docentes y agentes
colaboradores. Madrid: Mc Graw Hill.


