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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 21332 - Treball de Fi de Grau de Psicologia / 1
Titulació Grau de Psicologia - Quart curs
Crèdits 6
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Rafael Jiménez López

(Responsable)
rafa.jimenez@uib.es

11:30 12:30 Dimecres 11/02/2019 10/07/2019 A-213 / Guillem
Cifre de Colonya

María del Pilar Andrés Benito
pilar.andres@uib.es

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

María Balle Cabot
maria.balle-cabot@uib.es

12:00 13:00 Dimarts 03/09/2018 31/07/2019 007 IUNICS

Francisco Barceló Galindo
f.barcelo@uib.es

11:00 12:00 Dijous 11/02/2019 30/06/2019 #12, Ed.
Beatriu Pinós

http://www.uib.cat/personal/AAzY2Mg
http://www.uib.cat/personal/ABTIyMjgw
http://www.uib.cat/personal/ABTE1Mzg1
http://www.uib.cat/personal/ABTEzMjY4
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Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

11:00 12:00 Dimecres 13/02/2019 30/06/2019 #12, Ed.
Beatriu Pinós

Francesc Xavier Bornas Agustí
xavier.bornas@uib.cat

09:00 11:00 Dimecres 03/09/2018 21/12/2018 IUNICS

María del Carmen Borrás

Sansaloni
carmen.borras@uib.es

11:00 12:00 Dimecres 12/09/2018 24/07/2019 Despatx A 211 /
Sala Mirall.
Concertar
cita previa

Esperanza Bosch Fiol
esperanza.bosch@uib.es

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

Juan Tomás Escudero López
jtomas.escudero@uib.es

10:30 11:30 Dimecres 23/01/2019 17/07/2019 A 204

Victoria Aurora Ferrer Pérez
victoria.ferrer@uib.es

12:00 13:00 Dimecres 03/09/2018 31/07/2019 B-206 del Edifici
Guillem Cifre

María Esther García Buades
esther.garcia@uib.es

10:30 11:30 Dimecres 03/09/2018 31/07/2019 A-210

Alejandro García Mas
alex.garcia@uib.es

10:00 13:00 Dimecres 13/02/2019 22/05/2019 A 202 Guillem
Cifre de Colonya

Mauro García Toro
mauro.garcia@uib.es

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

Gloria García de la Banda García
ggbanda@uib.es

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

Elena Gervilla García
elena.gervilla@uib.es

12:30 13:30 Dijous 03/09/2018 30/06/2019 A-212 Edifici
Guillem Cifre

Margarita Inés Gili Planas
mgili@uib.es

10:00 11:00 Dimecres 10/09/2018 31/01/2019 IUNICS.
Despatx 12

http://www.uib.cat/personal/ABDI1MzM
http://www.uib.cat/personal/AAzM2NA
http://www.uib.cat/personal/AAzM2NA
http://www.uib.cat/personal/ABDI1MzY
http://www.uib.cat/personal/AAzE2NA
http://www.uib.cat/personal/ABDI2NjI
http://www.uib.cat/personal/AAzEzMg
http://www.uib.cat/personal/ABDI1NDM
http://www.uib.cat/personal/ABTIxMjY5
http://www.uib.cat/personal/ABDI1NDA
http://www.uib.cat/personal/ABTIxODk5
http://www.uib.cat/personal/ABDI3MDM
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Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

10:00 11:00 Dimecres 11/02/2019 30/06/2019 Hospital
son Espases

Antoni Gomila Benejam
toni.gomila@uib.es

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

Ana María González Roldán
anamaria.gonzalez@uib.es

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

Jordi Llabrés Bordoy
jordi.llabres@uib.cat

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

María Ángeles Martínez-Abascal

García
angeles.martinezabascal@uib.es

13:30 14:30 Dimarts 10/09/2018 31/05/2019 B-207 / Ed.
Guillem Cifre
de Colonya

Pedro José Montoya Jiménez
pedro.montoya@uib.es

12:00 13:00 Dimarts 11/09/2018 30/07/2019 015 / IUNICS

Enric Munar Roca
enric.munar@uib.es

10:00 12:00 Dimecres 21/09/2018 31/07/2019 Despatx A-207

Marcos Nadal Roberts
marcos.nadal@uib.es

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

Capilla Navarro Guzmán
capilla.navarro@uib.es

10:00 11:00 Dimarts 10/09/2018 31/05/2019 B-205 / Guillem
Cifre de Colonya

Silvia Ortiz Bonnín
silvia.ortiz@uib.es

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

Fabrice Parmentier -
fabrice.parmentier@uib.es

11:00 12:00 Dilluns 10/09/2018 31/10/2018 iUNICS, 109

Francisco Javier Pérez Pareja
javi.przpareja@uib.es

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

Jorge Pich Solé
jpich@uib.cat

11:30 12:30 Dimarts 01/09/2018 31/01/2019 A-208 Edifici
Guillem Cifre

María Carmen Dolores Ramis

Palmer
carmen.ramis@uib.es

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

Eduardo Rigo Carratalá
e.rigo@uib.es

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

11:30 12:30 Dijous 10/09/2018 08/02/2019 B105/
Guillem CifreRosa Isabel Rodríguez Rodríguez

rosabel.rodriguez@uib.es 14:00 15:00 Dijous 11/02/2019 10/07/2019 Vr. Estudiants/
Son Lledó

12:30 14:30 Dimarts 10/09/2018 08/02/2019 Despatx A-206/
Edifici Guillem

Cifre de Colonya
(cita prèvia)Jaume Rosselló Mir

jaume.rossello@uib.cat 13:00 14:30 Divendres 11/02/2019 05/06/2019 Despatx A-206/
Edifici Guillem

Cifre de Colonya
(cita prèvia)

http://www.uib.cat/personal/ABTExMzYx
http://www.uib.cat/personal/ABjE5NTUwNQ
http://www.uib.cat/personal/ABDEwNjE
http://www.uib.cat/personal/AAzgyMQ
http://www.uib.cat/personal/AAzgyMQ
http://www.uib.cat/personal/AAzkwNA
http://www.uib.cat/personal/ABDQyMjE
http://www.uib.cat/personal/ABTE4MDg5
http://www.uib.cat/personal/ABTIxMTE1
http://www.uib.cat/personal/ABjE5NDk5Nw
http://www.uib.cat/personal/ABjIxMDAyOA
http://www.uib.cat/personal/ABDMyODQ
http://www.uib.cat/personal/ABDM2MjI
http://www.uib.cat/personal/ABDE5MDM
http://www.uib.cat/personal/ABDE5MDM
http://www.uib.cat/personal/ABDUxMjI
http://www.uib.cat/personal/ABDU0MDE
http://www.uib.cat/personal/ABDUyNDI
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Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

15:30 17:00 Divendres 11/02/2019 05/06/2019 Despatx A-206/
Edifici Guillem

Cifre de Colonya
(cita prèvia)

12:30 14:30 Dimarts 06/06/2019 31/07/2019 Despatx A-206/
Edifici Guillem

Cifre de Colonya
(cita prèvia)

Maria Jesus Serrano Ripoll
mj.serrano@uib.es

15:00 18:00 Dimarts 10/09/2018 30/06/2019 Guillem
cifre. B-206

Mateu Servera Barceló
mateus@uib.es

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

17:00 19:00 Dimecres 10/09/2018 31/07/2019 005 / IUNICSCarolina Sitges Quiros
carol.sitges@uib.es 09:30 12:30 Dimecres 10/09/2018 31/07/2019 005 / IUNICS

Contextualització

L'assignatura Treball de Fi de Grau de Psicologia (21332) s'ubica dins el quart curs dels estudis de Grau en
Psicologia, amb una càrrega de 6 crèdits ECTS, i constitueix un módul independent dins la titulació.

L’objectiu del treball de fi de grau (TFG) és realitzar una activitat autònoma i individual que permeti a
l’alumnat integrar les competències adquirides al llarg de la titulació. En concret, el TFG pretén dur a terme
una avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol de Grau en Psicologia.
El seu objectiu fonamental és el de realitzar una activitat dirigida, d'una banda, al fet que l'alumnat apliqui
i integri competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació i, per una altra,
que permeti l'avaluació de la seva formació general en una determinada disciplina i/o la seva preparació per a
l'exercici d'activitats de caire professional, com a requisit previ a la consecució del títol de graduat o graduada
en Psicologia.

ACORD NORMATIU del dia 23 de setembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament per a l’elaboració i
avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears: http://www.uib.es/fou/
acord/99/9954.html

NORMATIVA ESPECÍFICA que regula el treball de fi de grau del títol oficial de graduat/ada en psicologia per
la Universitat de les Illes Balears: http://fpsicologia.uib.cat/digitalAssets/209/209818_Normativa_TFG.pdf

Requisits

http://www.uib.cat/personal/ABTE4NDc3
http://www.uib.cat/personal/ABDU0MjE
http://www.uib.cat/personal/ABTE5NzA5
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Essencials
La matrícula* d'aquesta assignatura està condicionada a la superació de totes les assignatures de formació
bàsica (primer curs), i un mínim de 150 crèdits de la titulació.

*segons s'indica en el Pla d’ampliació de matrícula dels estudis de Psicologia (http://fpsicologia.uib.cat/
estudis/), es podrà fer ampliació de matrícula de qualsevol assignatura de segon semestre, excepte les
pràctiques externes i el TFG.

Recomanables
Es recomana haver superat totes les assignatures fins a tercer curs.

Competències

Específiques
* CE1. Adquirir las destrezas necesarias para definir problemas, diseñar investigaciones elementales,

ejecutarlas, analizar estadísticamente los datos y redactar correctamente un informe científico. CE3.
Capacidad para elaborar informes orales y escritos específicos de la profesión. CE9. Conocer y ajustarse a
las obligaciones deontológicas de la Psicología y todos sus ámbitos de aplicación. CE16. Saber desarrollar
instrumentos, productos y servicios a partir de la teoría y los métodos psicológicos adaptados al contexto
y a los/as usuarios/as. CE20. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en
función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento,...).
CE24. Ser capaz de llevar a cabo un proceso básico de evaluación y diagnóstico psicológico: descripción
científica, medición de variables (personalidad, inteligencia, actitudes,...) y procesos psicológicos. CE26.
Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y la práctica
profesional .

Genèriques
* D'acord amb el pla aprovat el TFG no té competències genèriques .

Transversals
* CT1. Capacidad de análisis y síntesis. CT2. Capacidad de autocrítica y asunción de responsabilidades:

saber valorar la propia actuación personal, conocer las propias competencias y limitaciones, y actualizar
destrezas y conocimientos. CT3. Capacidad de comunicación eficaz oral y escrita. CT4. Capacidad
de organización y planificación. CT5. Capacidad de resolución de problemas. CT6. Capacidad para
adaptarse a nuevas situaciones. CT7. Capacidad para trabajar y pensar de forma creativa y autónoma, y
desarrollar nuevas ideas, conceptos y trabajos. CT9. Capacidad para trasladar la teoría a la práctica. CT10.
Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa. CT11. Conocimientos
y gestión de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) relativas al ámbito de estudio
y desarrollo profesional, y fuentes documentales. CT12. Desarrollar un compromiso ético y social,
mostrando sensibilidad hacia los problemas de las personas y las comunidades. CT15. Razonamiento
crítico. CT17. Ser capaz de tomar decisiones .
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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

La Facultat de Psicologia ofereix cada any acadèmic un llistat de temes pels TFG(http://psicologia.uib.es/
tfg/), amb indicació del professor/a que exercirà de tutor/a. En aquest sentit, el contingut i l'estructura del
TFG queden condicionats al tema treballat per l'estudiant, i a les condicions establertes pel tutor o tutora
responsable.

L'extensió del TFG es mourà entre 5000 i 8000 paraules (incloent resum, taules, referències...) més
annexos, tal com s'especifica a l'article 11 de la normativa específica per a la regulació del TFG del títol
oficial de Grau en Psicologia. El treball es redactarà en format de document científic tècnic normalitzat i a
l’ús de la disciplina. I en tot cas serà el tutor o la tutora qui justifiqui possibles variacions sobre aquestes
característiques de format.

L'estructura general del TFG serà la següent:

* Portada (model normalitzat UIB)
* Resum i paraules clau (no més de cinc)
* Índex i paginació
* Introducció amb els objectius generals del treball
* Capítols
* Referències bibliogràfiques
* Annexos (si escau)

Continguts temàtics
1. Elecció del tema

2. Recerca documental i bibliogràfica

3. Elaboració d'un guió de treball

4. Desenvolupament del treball

5. Elaboració del document definitiu

Metodologia docent

Una vegada l’alumnat s’ha matriculat del TFG, començarà el procés de sol·licitud i assignació de tema i tutor/
a segons el següent procediment: l’alumnat caldrà que sol·liciti (via telemàtica: http://psicologia.uib.es/tfg/)
com a màxim 3 dels temes oferts al llistat d’aquell any acadèmic al que figura matriculat. La sol·licitud es
podrà fer dintre dels terminis que cada any fixarà el/la Cap d’Estudis del títol, i en tot cas la data límit serà
anterior al 31 d’octubre.
Una vegada finalitzat el període de sol·licitud, els temes seran assignats en funció de l’ordre en que han estat
triats i de la nota mitjana al seu expedient acadèmic, i si escau criteris de selecció específics establerts pel tutor.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Activitats de treball presencial (0,46 crèdits, 11,5 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes pràctiques Pràctiques
formatives
obligatòries

Grup mitjà (M) El Servei de Biblioteca i Documentació organitza sessions
pràctiques formatives, encaminades a la gestió de cites i
bibliografia (amb el gestor bibliogràfic Mendeley), i al
coneixement i pràctica en el catàleg i els recursos de la
biblioteca a través de bases de dades documentals (PsycInfo,
Scopus,...). Aquesta formació permet adquirir competències
bàsiques necessàries per desenvolupar correctament el Treball
de Fi de Grau. Per tant, l'assistència és obligatòria.

Es faran dues sessions formatives de dues hores en grup
de tipus mitjà, durant el mes de febrer(al començament del
període lectiu del segon semestre). Es notificarà a través de
Campus Extens les dates i horari de les sessions concretes,
sempre en horari lectiu i evitant solapament amb altres
assignatures.

Les sessions es faran en aula normal, per tant és molt
recomanable que dugueu el vostre portàtil per poder integrar
correctament aquestes pràctiques.

Es durà un control d'assistència a les sessions formatives, i es
notificarà aquesta assistència al tutor o tutora de l'estudiant,
per a que pugui tenir-ho en compte en la valoració del TFG.

4

Tutories ECTS Tutories del TFG Grup petit (P) Activitats d'orientació, seguiment i assessorament per a
la realització del TFG. L'alumnat comptarà amb l'atenció
individualitzada d'un professor/a del Grau que exercirà com
a tutor/a. Les tutories es podran realitzar de forma presencial
(individuals i/o en petit grup) i en xarxa.

Article 14 de la normativa específica per a la regulació del
TFG del títol oficial de Grau en Psicologia: 1) Els estudiants
tindran dret a una revisió d'un esborrany del seu TFG si el
lliuren al tutor amb més de 30 dies d'antelació a la data de
lliurament definitiva [el mes d’agost és inhàbil]. 2) El tutor
qualificarà el TFG fins a un màxim de 9 punts sobre 10.

7

Avaluació Lectura pública del
TFG

Grup petit (P) Article 15 de la normativa específica per a la regulació del
TFG del títol oficial de Grau en Psicologia: 1) Els estudiants
que presentin el TFG en la data de lliurament ordinària i
obtinguin una qualificació de 9 poden sol·licitar la presentació
del TFG davant tribunal (lectura pública). El tribunal podrà
afegir fins a 1 punt a la nota atorgada pel tutor del TFG,
així com assignar les matrícules d’honor. 2) El tutor, a
petició de l’alumnat interessat, ha d'autoritzar per escrit la
presentació del TFG a defensa pública, adjuntant un informe
raonat de la qualitat del treball. L'alumne tindrà un màxim de
20 minuts per exposar els objectius, metodologia, contingut
i conclusions del TFG. Un cop finalitzada l’exposició,
s'obrirà un torn de debat amb els membres del tribunal, els
quals podran sol·licitar qualsevol aclariment o realitzar les
preguntes que trobin oportunes, atorgant el torn de rèplica a
l’alumne.

0.5

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
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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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (5,54 crèdits, 138,5 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Realització del TFG 1. Elecció del tema
2. Recerca documental i bibliogràfica
3. Elaboració d'un guió de treball
4. Desenvolupament del treball
5. Elaboració del document definitiu

138.5

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

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Lectura pública del TFG

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Article 15 de la normativa específica per a la regulació del TFG del títol oficial de Grau en Psicologia: 1) Els

estudiants que presentin el TFG en la data de lliurament ordinària i obtinguin una qualificació de 9 poden
sol·licitar la presentació del TFG davant tribunal (lectura pública). El tribunal podrà afegir fins a 1 punt a la
nota atorgada pel tutor del TFG, així com assignar les matrícules d’honor. 2) El tutor, a petició de l’alumnat
interessat, ha d'autoritzar per escrit la presentació del TFG a defensa pública, adjuntant un informe raonat
de la qualitat del treball. L'alumne tindrà un màxim de 20 minuts per exposar els objectius, metodologia,
contingut i conclusions del TFG. Un cop finalitzada l’exposició, s'obrirà un torn de debat amb els membres
del tribunal, els quals podran sol·licitar qualsevol aclariment o realitzar les preguntes que trobin oportunes,
atorgant el torn de rèplica a l’alumne.

Criteris d'avaluació El tribunal ha de valorar el nivell de competència comunicativa, el format de presentació, el ritme d'exposició
dels continguts, la seqüència i qualitat dels continguts, l'ús del temps d'exposició, el nivell de preparació de
la presentació, i si l'exposició reflecteix i sintetitza el projecte realitzat. En funció de les valoracions fetes pel
tribunal als treballs presentats, atorgarà si escau, les matrícules d'honor (MH). La decisió final de la qualificació

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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numèrica i l'assignació, si escau, de MH, ha de ser confirmada per majoria simple entre els membres del tribunal.
I en cap cas, el tribunal pot decrementar la qualificació atorgada pel tutor o tutora de l'estudiant.

Els tutors o tutores d'estudiants que fan lectura pública no poden formar part del mateix tribunal que els avalua,
en la direcció de garantir la màxima objectivitat en l'avaluació.

La lectura pública es podrà fer en català, castellà o anglès.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Realització del TFG

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció 1. Elecció del tema 2. Recerca documental i bibliogràfica 3. Elaboració d'un guió de treball 4.

Desenvolupament del treball 5. Elaboració del document definitiu
Criteris d'avaluació Es valorarà per part del tutor/a l'assoliment de les competències de l'assignatura.

Article 14 de la normativa específica per a la regulació del TFG del títol oficial de Grau en Psicologia: 1)
Els estudiants tindran dret a una revisió d'un esborrany del seu TFG si el lliuren al tutor amb més de 30 dies
d'antelació a la data de lliurament definitiva. 2) El tutor qualificarà el TFG fins a un màxim de 9 punts sobre 10.

Percentatge de la qualificació final: 90%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

En el procés d'elaboració del TFG la recerca documental i bibliogràfica és un tasca fonamental i per tant ha
de ser realitzada pel propi alumne. No obstant això, en cada cas el professorat tutor aportarà a l'alumnat les
referències adequades en el cas que sigui necessari un assessorament en determinats aspectes.

Altres recursos

Recursos electrònics - Servei de Biblioteca i Documentació (UIB): http://biblioteca.uib.es/oferta/
recursos_electronics/
Web Treball Fi de Grau (TFG) - Servei de Biblioteca i Documentació (UIB): http://biblioteca.uib.cat/oferta/
ajuda/treball_fi_de_grau/
Normes APA (American Psychological Association): http://www.apastyle.org/ (catàleg de productes, guies,
cursos i tutorials d'us de les normes APA per redactar documents científics)


