
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2013-14
Assignatura 21132 - Treball de Fi de Grau de

Geografia
Grup Grup 1, 2S
Guia docent A
Idioma Català

1 / 6

Data de publicació: 26/07/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1140:00 de 01/02/2016

Identificació de l'assignatura

Assignatura 21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
Crèdits 0,6 de presencials (15 hores) 5,4 de no presencials (135 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre Juny - Juliol
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

Macià Blázquez Salom
mblazquez@uib.cat

12:00 13:00 Dimarts 01/09/2013 31/07/2014 47, edifici
Beatriu de Pinós

Pere Joan Brunet Estarellas
pere.brunet@uib.es

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

11:00 12:00 Dimarts 24/09/2013 29/07/2014 Despatx 49
Beatriu de PinósJoan Josep Estrany Bertos

joan.estrany@uib.cat 12:00 13:00 Dijous 26/09/2013 31/07/2014 Despatx 49
Beatriu de Pinós

Celso García García
celso.garcia@uib.es

11:00 13:00 Dimarts 17/09/2013 11/02/2014 42 Beatriu
de Pinós

Jesús Manuel González Pérez
jesus.gonzalez@uib.es

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

Miquel Grimalt Gelabert
miquel.grimalt@uib.es

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

18:30 19:30 Dijous 02/09/2013 30/06/2014 Beatriu de
Pinós nº 45María Rosa Martínez Reynés

rosa.martinez-reynes@uib.es 10:00 11:00 Dilluns 06/03/2014 30/06/2014 Beatriu de
Pinós nº 45

Antoni Ordinas Garau
antoni.ordinas@uib.es

14:00 15:30 Dilluns 23/09/2013 27/01/2014 43

Juana María Petrus Bey
joana.petrus@uib.es

16:00 18:00 Dimarts 23/09/2013 28/02/2014 num. 41. Edifici
Guillem Colom

Guillem Xavier Pons Buades
guillemx.pons@uib.es

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

Joana Maria Seguí Pons
joana.segui-pons@uib.es

16:00 19:00 Dijous 30/09/2013 31/05/2014 Beatriu de
Pinós, 46

Contextualització
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El Treball de Fi de Grau (TFG) s'inclou en el mòdul de transferència del pla d'estudis de Geografia. Se situa
al final del procés formatiu de l'estudiant i desenvolupa competències que es relacionen amb l'ampliació
dels estudis i amb la transició cap a l'exercici professional, la investigació i els estudis de postgrau. És una
assignatura obligatòria ubicada al segon semestre del quart curs, amb una dedicació de 150 hores, de les quals
un màxim de 25 podran dedicar-se a activitats presencials (tutoria, orientació metodològica i avaluació). Ha
de consistir en un informe o estudi equiparable als que poden produir els professionals de cada disciplina i ha
de demostrar tant el domini de les competències atribuïdes al Treball Fi de Grau al pla d’estudis de Geografia
com l’assoliment de competències específiques lligades a la línia temàtica en què s’inscrigui.

A l'inici del segon semestre, l'alumne tindrà a la seva disposició una llista de línies temàtiques, cada una de les
quals tindrà assignat un professor tutor. L'alumne haurà de triar tres línies i indicar-ne l'ordre de preferència.
La Comissió de TFG del Grau de Geografia tindrà en compte aquest ordre de preferència mentre sigui
possible. Quan això no sigui possible per raó del nombre de coincidències, arbitrarà un sistema de selecció
d'acord amb aquests dos criteris, per ordre jeràrquic: 1) nota mitjana de l'expedient; 2) escrit de motivació
presentat per l'estudiant i que podrà adduir, per exemple, la coherència de la línia temàtica pretesa amb el seu
itinerari formatiu i les pràctiques externes. L’assignació definitiva de línia temàtica serà posterior al procés
de matrícula.

Per a la realització del TFG cada estudiant tindrà un tutor assignat. El TFG pot ser tutelat conjuntament amb
un tutor extern durant el període de mobilitat al primer semestre de quart curs (per exemple, mentre l'estudiant
gaudeix d'una beca Erasmus). S’entén que l’estudiant aprofitarà l’estada a l’altra universitat per recollir dades
o accedir a bibliografia, i que reservarà el segon semestre del quart curs per a la confecció del treball, amb
assistència d’un tutor de la UIB, que es pot complementar telemàticament amb un professor de la institució
on haurà començat el treball.

L'avaluació del TFG es produeix en dues fases. La primera, la duu a terme el tutor, mitjançant un informe
raonat no vinculant. La segona, la realitza un tribunal constituït per tres membres de la Comissió de TFG i
inclou una defensa oral del treball i la valoració global de la memòria. El termini de lliurament del TFG al
professor tutor que s'estableix per al curs 2013-2014 és el 10 de juny de 2014. El professor tutor realitzarà
l'informe raonat del treball i el lliurarà a la Comissió de TFG perquè dugui a terme l'avaluació final. La data
de defensa oral dels treballs, que constaran al calendari oficial d'exàmens, serà 26 de juny de 2014. En el
període d'avaluació extraordinària s'estableixen les dates de l'1 de setembre (lliurament del treball al tutor) i
11 de setembre (defenses orals).

L'alumne tindrà a la seva disposició un espai virtual a la plataforma educativa digital Campus Extens que
recollirà tota la documentació relativa a TFG, on també s'hi realitzarà tot el procediment de selecció i avaluació.

Requisits

Essencials
Per matricular-se del TFG, l'estudiant haurà d'haver superat els crèdits corresponents a les matèries de formació
bàsica i 120 crèdits de matèries obligatòries.

1 El grau en Geografia ofereix als alumnes la possibilitat de seguir tres itineraris: (a) ciències socials, (b)
medi ambient i (c) ordenació del territori.
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2 Per obtenir el reconeixement de l'itinerari, l'alumne haurà d'haver cursat quatre assignatures optatives
incloses a l'itinerari triat i ha de vincular el TFG amb les àrees temàtiques i metodològiques de l'itinerari.

Competències

Específiques
* CE 13-Demostrar el domini d'una àmplia gamma d'estratègies analítiques i d'observació desenvolupades

a partir dels mètodes habituals d'investigació geogràfica basats en sortides de camp, anàlisis de laboratori
(científic i computacional) i la concreció en el treball de gabinet..

* CE-14 Aplicar a l'entorn professional els coneixements, mètodes i tècniques adquirides al llarg de la
formació acadèmica de grau i desenvolupar-les amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i
capacitat d'integració en equips multidisciplinars..

Genèriques
* CG-5: Haver desenvolupat les habilitat d'aprenentatge necessàries que permetin tasques professionals i

estudis de postgrau en Geografia amb un alt grau d'autonomia..

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

Les línies temàtiques que s'ofereixen per al curs 2013-2014 estaran a disposició de l'alumnat a Campus Extens
a partir del 17 de febrer de 2014, primer dia lectiu del segon semestre.

Continguts temàtics
Professorat. Línies temàtiques

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Seminaris i tallers Sessió d'orientació
tècnica i
metodològica

Grup mitjà (M) A principis del segon semestre de quart s'impartirà una sessió
d'orientació tècnica i metodològica per a tots els estudiants
matriculats a l'assignatura TFG del grau en Geografia. En
aquesta sessió s'explicaran la normativa i els procediments
de tutoria i avaluació així com un enfocament tècnic i

3

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
metodològic. Hi podrà haver sessions complementàries al
llarg del semestre.

Tutories ECTS Tutoria TFG Grup petit (P) Al començament del segon semestre de quart curs l’estudiant
acudirà a la primera sessió de tutoria amb el professor
assignat. En aquesta sessió el professor i l’estudiant acordaran
el títol provisional del treball, el professor explicarà a
l’estudiant els criteris i el calendari d’avaluació, i acordaran
plegats un calendari de visites. Finalment, els dos signaran
per duplicat un compromís acadèmic on figuraran la línia
temàtica assignada, el títol provisional del treball, tots els
criteris d’avaluació i el sistema i les dates d’avaluació.

10

Avaluació Defensa oral del
TFG

Grup petit (P) A final de curs l'alumne defensarà oralment el seu treball
davant un tribunal integrat per professors de la comissió de
TFG. En cap cas, el tutor del treball no podrà formar part
del tribunal avaluador. Si es dóna el cas, el cap d'estudis
substituirà el professor afectat.

2

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

Elaboració i redacció del
TFG

Al començament del segon semestre de quart curs l’estudiant acudirà a la
primera sessió de tutoria amb el professor assignat. En aquesta sessió el
professor i l’estudiant acordaran el títol provisional del treball, el professor
explicarà a l’estudiant els criteris i el calendari d’avaluació, i acordaran
plegats un calendari de visites. Finalment, els dos signaran per duplicat
un compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica assignada, el títol
provisional del treball, tots els criteris d’avaluació i el sistema i les dates
d’avaluació.

135

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

L'avaluació del TFG s'efectuarà en tres blocs. Per aprovar l'assignatura cal aprovar cada un dels blocs (obtenir-
hi una puntuació del 50%):
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a. Aspectes formals (20% de la nota): grau de compliment de les Orientacions merodològiques per a
la presentació de treballs acadèmics i/o professionals que la comissió de Treball Fi de Grau hagi posat
efectivament a disposició de l’estudiant.

b. Competències i coneixements que el pla d’estudis assigna al Treball de Fi de Grau (40% de la nota): grau
d’assoliment de les competències i dels continguts que el pla d’estudis associa a l’assignatura Treball Fi de
Grau o al mòdul en què s’inscriu, i grau d’assoliment de les competències bàsiques del grau (vegeu l'apartat
4 d'aquesta guia docent).

c. Competències i coneixements vinculables a la línia temàtica concreta (40% de la nota): grau d’assoliment
de les competències i els coneixements que es poden associar a la línia temàtica assignada. Aquestes
competències i aquests continguts els especificarà el professor tutor i els comunicarà als alumnes tutelats.

Aquests percentatges es concretaran en dos ítems:
a. Defensa oral del treball: 40% de la nota.
b Redacció del treball: 60% de la nota.

L’avaluació del TFG es durà a terme en dues fases:
a) Informe raonat emès pel professor tutor (no vinculant).
b) L'avaluació realitzada per la Comissió de TFG. La Comissió de TFG nomena un tribunal (integrat per 3
professors) per avaluar el treball. El tutor no podrà formar part de la segona instància d'avaluació (ni com
a membre del tribunal ni com a membre de la Comissió de TFG). El professor tutor emplenarà una graella
d’avaluació i la lliurarà a la Comissió de TFG, que la validarà o la modificarà. Es procedirà a la defensa oral
del treball, que es farà davant tribunal, serà pública i tindrà lloc necessàriament dins el període d'avaluació del
segon semestre. En cas necessari, la Comissió de TFG actuarà de tribunal de revisió de la qualificació. Aquesta
comissió rebrà tota la documentació relacionada amb l’avaluació dels treballs i en publicarà les qualificacions.

Defensa oral del TFG

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció A final de curs l'alumne defensarà oralment el seu treball davant un tribunal integrat per professors de la

comissió de TFG. En cap cas, el tutor del treball no podrà formar part del tribunal avaluador. Si es dóna el
cas, el cap d'estudis substituirà el professor afectat.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40%

Elaboració i redacció del TFG

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Al començament del segon semestre de quart curs l’estudiant acudirà a la primera sessió de tutoria amb

el professor assignat. En aquesta sessió el professor i l’estudiant acordaran el títol provisional del treball,
el professor explicarà a l’estudiant els criteris i el calendari d’avaluació, i acordaran plegats un calendari
de visites. Finalment, els dos signaran per duplicat un compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica
assignada, el títol provisional del treball, tots els criteris d’avaluació i el sistema i les dates d’avaluació.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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