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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

22476 - Treball de Fi de Grau
0.4 presencials (10 hores) 11.6 no presencials (290 hores) 12 totals (300
hores).
Grup 8, AN, GEAM
Anual
Català

Professors
Professors
Joan Rosselló Veny
joan.rossello-veny@uib.es

Horari d'atenció alumnat
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

17:30h

18:30h

Dilluns

23/09/2013

30/06/2014

Annex al
Mateu Orfila

Titulacions on s'imparteix l'assignatura
Titulació
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Caràcter
Treball fi de grau

Curs
Quart curs

Estudis
Grau

Contextualització
L'assignatura Treball Fi de Grau, TFG, posseeix un caràcter integrador que mobilitza el conjunt de
competències que l'estudiant ha desenvolupat al llarg del seu procés formatiu.
L'estudiant haurà de ser capaç de:
- Realitzar un projecte o treball d'investigació en l'àmbit de les tecnologiesespecífiques associades al títol,
en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides al llarg de la titulació.

Requisits
Essencials
L’alumne es podrà matricular de l’assignatura de Treball de Fi de Grau sempre que hagui superat tots
els crèdits de formació bàsica i estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol
corresponent.

Competències
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Específiques
1. Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari,
consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Agrícola de
naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Genèriques
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica.

Continguts
Continguts temàtics
1. .

Els continguts del treball fi de grau venen especificats a les diferents propostes disponibles
a eps.uib.es/tfg

Metodologia docent
En el moment de la sol·licitud el professor i l'alumne estableixen un contracte docent a on ambdós
adquireixen un conjunt de compromisos referents a la metodologia que utilitzaran per a la realització del
TFG.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Tutories ECTS
Avaluació

Presentació i
defensa dels
resultats

Tip. agr.

Descripció

Grup petit (P)

Orientar i supervisar l'alumne.

Grup petit (P)

Presentació i defensa pública dels resultats davant d'un tribunal.

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Descripció

Estudi i treball
Preparació del material de Preparació del material de suport per a la exposició pública.
autònom individual suport
o en grup
Estudi i treball
Realització del treball
autònom individual
o en grup

Realització del treball
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Descripció
Redacció de la memòria

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

Estimació del volum de treball
Modalitat

Nom

Hores

Activitats de treball presencial
Tutories ECTS
Avaluació

Presentació i defensa dels resultats

Activitats de treball no presencial
Estudi i treball autònom individual o en grup
Estudi i treball autònom individual o en grup
Estudi i treball autònom individual o en grup

Preparació del material de suport
Realització del treball
Redacció de la memòria

Total

ECTS

%

10

0.4

3.33

9
1

0.36
0.04

3
0.33

290

11.6

96.67

20
200
70

0.8
8
2.8

6.67
66.67
23.33

300

12

100

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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Tutories ECTS
Modalitat
Tutories ECTS
Tècnica
Altres procediments (No recuperable)
Descripció
Orientar i supervisar l'alumne.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A
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Presentació i defensa dels resultats
Modalitat
Avaluació
Tècnica
Proves orals (Recuperable)
Descripció
Presentació i defensa pública dels resultats davant d'un tribunal.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Realització del treball
Modalitat
Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica
Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció
Realització del treball
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Redacció de la memòria
Modalitat
Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica
Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció
Redacció de la memòria
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
El material específic necessari per a cada TFG es troba inclós dins les propostes de TFG que es poden
consultar a eps.uib.es/tfg/
A http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2012/10/ManualTFG.pdfdisposau d'un material d'ajuda per a la
redacció de la memòria i la realització de la presentació.
Bibliografia complementària
Altres recursos
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