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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20929 - Treball de Fi de Grau de Filosofia
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 (Campus Extens)
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

10:00 12:00 Dimecres 17/06/2015 29/07/2015 BC12
10:00 12:00 Dimecres 16/09/2015 27/01/2016 BC12Joan Lluís Llinàs Begon

jlluis.llinas@uib.es
10:00 12:00 Dimecres 03/02/2016 29/06/2016 BC12

Contextualització

El Treball de Fi de Grau consistirà en un estudi que s’haurà de poder presentar en suport físic.

Característiques del material presentat:

a. Ha de consistir en un informe o estudi o similar equiparable als que poden produir els professionals de
cada disciplina

b. Ha de poder avaluar-se autònomament com a producte, independentment de les vicissituds experimentades
durant el procés d’elaboració

c. Ha de ser formalment vàlid (V. sobre això les Orientacions metodològiques per a la presentació de treballs
acadèmics a http://ffl.uib.es/digitalAssets/125/125894_orientacions.pdf) [1]

d. Ha de demostrar el domini de les competències atribuïdes al Treball Fi de Grau al pla d’estudis corresponent,
al mòdul al qual pertany si l’assignatura no té competències assignades o només a les generals de la titulació
si tampoc no té competències assignades el mòdul corresponent. En qualsevol cas, tanmateix, es tindrà en
compte el grau d’assoliment de les competències generals de la titulació.

Per a la realització del TFG cada estudiant tindrà untutor 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Aquestes Orientacions són de compliment necessari en cas que el tutor no faci arribar per escrit
unes orientacions metodològiques diferents (parcialment o totalment). En qualsevol cas, l’avaluació dels
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aspectes formals de la presentació tindrà en compte l’adequació del treball a les orientacions metodològiques
proposades per la Facultat o a les orientacions específiques, que s’hauran d’adjuntar.

Requisits

Essencials
L’alumne es podrà matricular de l’assignatura de Treball de Fi de Grau sempre i quan hagi aprovat els
crèdits corresponens a les matèries de formació bàsica més un mínim de 120 crèdits corresponens a matèries
obligatòries o optatives.

Competències

Específiques
* Cada línia temàtica té unes competències específiques pròpies.

Genèriques
* CG13. Capacitat de síntesi i d’anàlisi lògica..
* CG14. Habilitats de recerca i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic

especialitzat com al no especialitzat..
* CG15. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, tant de manera oral com escrita,

que permeti aplicar els coneixements a la feina o vocació d’una forma professional..

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

Els continguts del Treball de Fi de Grau són els propis de la línia temàtica en que s'inscriu cada treball.

A l’hora de matricular-se de 4t curs, l’estudiant es matricularà de l'assignatura Treball de Fi de Grau. Una
vegada matriculat, haurà de seleccionar tres línies temàtiques de les oferides i n’haurà de marcar l’ordre de
preferència, a través d'un aula virtual a Campus Extens.

La comissió de Treball de Fi de Grau tindrà en compte aquest ordre de preferència mentre sigui possible i
assignarà el tutor. Quan això no sigui possible per raó del nombre de coincidències, arbitrarà un sistema de
selecció d’acord amb la nota mitjana de l’expedient.

Continguts temàtics
Línies temàtiques. .

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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* HISTÒRIA I ANÀLISI DE L’ÈTICA (2 places). Tutor: MIGUEL ANTONIO BELTRÁN
MUNAR

* VALORS I FILOSOFIA JUEVA (2 places). Tutor: MIGUEL ANTONIO BELTRÁN
MUNAR

* FILOSOFÍA DEL LENGUAJE (1 plaça). Tutor: JUAN BAUTISTA BENGOECHEA
* LENGUAJE, CONOCIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (1 plaça). Tutor: JUAN

BAUTISTA BENGOECHEA
* HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: FILOSOFIA MEDIEVAL (2 places). Tutor: ANTONI

BORDOY FERNÁNDEZ
* FILOSOFIA I RELIGIÓ (2 places). Tutor: ANTONI BORDOY FERNÁNDEZ
* VALORS I COGNICIÓ HUMANA (2 places). Tutor: LUCRECIA BURGES
* TEORIES ESTÈTIQUES CONTEMPORÀNIES (2 places). Tutor: MATEU CABOT
* ESTÈTICA (2 places). Tutor: MATEU CABOT
* HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: FILOSOFIA GREGA (6 places). Tutor: FRANCESC

CASADESÚS BORDOY
* HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: RECEPCIONS I INFLUÈNCIES DE LA FILOSOFIA

GREGA AL LLARG DE LA HISTÒRIA (6 places). Tutor: FRANCESC CASADESÚS
BORDOY

* INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (2
places) – Tutor: ANDRÉS LUIS JAUME RODRÍGUEZ

* PENSAMIENTO ANIMAL (1 plaça) - Tutor: ANDRÉS LUIS JAUME RODRÍGUEZ
* FILOSOFÍA ESPAÑOLA (1 plaça) - Tutor: ANDRÉS LUIS JAUME RODRÍGUEZ
* AUTORS I TEMES DE FILOSOFIA MODERNA (2 places). Tutor: JOAN LLUÍS LLINÀS

BEGON
* FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA (2 places). Tutor: JOSÉ LUIS LUJÁN
* IDENTITAT I CULTURA (3 places). Tutor: ALEJANDRO MIQUEL
* EL TREBALL I LA VARIACIÓ DEL SEU PAPER SOCIAL (1 plaça). Tutor: ALEJANDRO

MIQUEL
* MIGRACIONS HUMANES (2 places). Tutor: ALEJANDRO MIQUEL
* HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA: FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA (1 plaça). Tutor:

MIQUEL RIPOLL
* PENSAMENT FRANCÈS DE LA DIFERÈNCIA (2 places). Tutor: MIQUEL RIPOLL
* TEORIA CRÍTICA CONTEMPORÀNIA (2 places). Tutor: BERNAT RIUTORT
* ECONOMIA I DEMOCRÀCIA (2 places). Tutor: BERNAT RIUTORT
* DONA, PODER I CIUTADANIA (2 places) - Tutor: TOMEU SALES
* IDEES POLÍTIQUES (1 places) – Tutor: TOMEU SALES
* LÓGICA, ARGUMENTACIÓN Y FILOSOFÍA (1 plaça) - Tutora: NOEMÍ SANZ
* DESENVOLUPAMENTS ACTUALS DE LA TEORIA DE LA CIÈNCIA: REALISME

CIENTÍFIC, NOU EXPERIMENTALISME I PRESA DE DECISIONS (2 places). Tutor:
OLIVER TODT

* FILOSOFIA MORAL I POLÍTICA EN LA TEORIA CRÍTICA ACTUAL (1 plaça). Tutor:
JOAQUÍN VALDIVIELSO

* NOVES CORRENTS EN FILOSOFIA PRÀCTICA (1 plaça). Tutor: JOAQUÍN
VALDIVIELSO

Metodologia docent

La viabilitat acadèmica del Treball de Fi de Grau i l’adequació quant a extensió i contingut són responsabilitat
del tutor, que ha de tenir en compte que té una càrrega de 6 crèdits ECTS.
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La primera setmana del període lectiu del 2n semestre de 4t 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.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Tutories ECTS Reunions amb el
tutor

Grup petit (P) Acordar el títol provisional del Treball de Fi de Grau i signar
el compromís acadèmic

Acordar el calendari de tutories

Seguiment de la recerca i redacció del treball

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

Redacció del Treball de Fi
de Grau

Elaboració del Treball de Fi de Grau 142.5

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

El Treball de Fi de Grau serà qualificat d’acord amb l’escala numèrica establerta en l’article 5 del Reial decret
1125/2003, de 5 de setembre, per el qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions
en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validessa en tot el territori nacional.

Aquesta assignatura és de convocatòria única, però té dos períodes d'avaluació, un dins del període d'avaluació
complementària i un al període d'avaluació extraordinària. Si l'alumne es presenta al primer període i suspen
no té dret a presentar-se al segon.



Guia docent

Any acadèmic 2015-16
Assignatura 20929 - Treball de Fi de Grau de

Filosofia
Grup Grup 1, 2S
Guia docent D
Idioma Català

5 / 6

Data de publicació: 20/07/2015
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 1142:25 de 08/07/2016

L'alumne lliurarà dues còpies del treball en paper i una còpia en arxiu digital en format pdf al tutor, i lliurarà
una altra en arxiu en format pdf a la bústia de l'aula virtual a Campus Extens.

En el cas de qualificació de suspens al final del periode de tutela acadèmica, l’alumne s’haurà de matricular
de nou dels crèdits del Treball de Fi de Grau i entrar de nou en el procés d'assignació de línies temàtiques.

Reunions amb el tutor

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Acordar el títol provisional del Treball de Fi de Grau i signar el compromís acadèmic Acordar el calendari de

tutories Seguiment de la recerca i redacció del treball
Criteris d'avaluació Assistència i aprofitament de les tutories

Percentatge de la qualificació final: 0%

Redacció del Treball de Fi de Grau

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Elaboració del Treball de Fi de Grau
Criteris d'avaluació 1. Adeqüació als aspectes formals establerts en les normes ortotipogràfiques de les Orientacions

metodològiques per a la presentació de treballs acadèmics o equivalent (20% de la nota)

2. Els propis de les competències i coneixements específics de cada línia temàtica (40% de la nota)

3. Els propis de les competències i coneixements generals (40% de la nota):

* Capacitat de síntesi i d’argumentar adequadament amb correcció inferencial continguts
adequats a un coneixement avançat de la filosofia

* Coneixement avançat i ús competent de la terminologia pròpia de la disciplina, de la
història del vocabulari filosòfic, i dels principals recursos bibliogràfics

* Capacitat per a distingir, sintetitzar i organitzar els continguts temàtics i l'argumentació
discursiva escrita.

Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos seran els propis de cada línia temàtica

Bibliografia bàsica

La pròpia de cada línia temàtica

Bibliografia complementària

La pròpia de cada línia temàtica

Altres recursos
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Orientacions metodològiques per a la presentació de treballs acadèmics: http://ffl.uib.es/
digitalAssets/125/125894_orientacions.pdf


