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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes / 1
Titulació Grau de Llengua i Literatura Catalanes - Quart curs
Crèdits 6
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 / Edifici

Lluís Barceló Coblijn

(Responsable)
lluis.barcelo@uib.cat

15:00 16:00 Dilluns 10/09/2018 29/07/2019 CC06 /
Ramon Llull

Damià Pons Pons
damia.pons@uib.cat

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

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria ubicada al segon semestre del quart curs. Té
una càrrega de 150 hores, de les quals un màxim de 7,5 podran dedicar-se a activitats presencials (tutoria,
orientació metodològica i avaluació). El TFG 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 que li atribueix
el pla d’estudis de Llengua i Literatura Catalanes com l’assoliment de competències específiques lligades a
la línia temàtica en què s’inscrigui.

L'estudiant té a la seva disposició (a l'apartat final d'aquesta guia docent) una llista de línies temàtiques, cada
una de les quals té assignat un professor tutor. En els terminis que s'establiran oportunament, l'alumne haurà
de triar tres línies per ordre de preferència. La Comissió de TFG tindrà en compte aquest ordre de preferència
mentre sigui possible. Quan això no sigui possible per raó del nombre de coincidències, la Comissió 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. L’assignació definitiva de línia temàtica serà posterior al procés
de matrícula. En els casos d'ampliació de matrícula, l'assignació de línia temàtica es farà per ordre estricte
de matrícula.

Requisits

http://www.uib.cat/personal/ABjE5MTc3MQ
http://www.uib.cat/personal/ABDUzNDE
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Essencials
Per matricular-se del TFG, l'estudiant haurà d'haver superat els crèdits corresponents a les matèries de
formació bàsica i 120 crèdits més (independentment de si aquests crèdits provenen d'assignatures obligatòries
o d'assignatures optatives).

Competències

Específiques
* CE4. Tenir capacitat per avaluar críticament la informació bibliogràfica relativa a la llengua i la literatura

catalanes. .
* CE7. Tenir capacitat per fer tasques d’assessorament i planificació i dinamització lingüística i cultural. .
* CE8. Tenir capacitat per interpretar i redactar informes tècnics i documents acadèmics d’especialitat. .
* CE12. Tenir coneixements d’una segona llengua estrangera com a usuari bàsic. .

Genèriques
* CG5. Tenir capacitat de raonament crític. .
* CG7. Tenir capacitat per reconèixer problemes i temes de recerca i avaluar-ne la rellevància. .

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
NOTA. Les línies temàtiques del TFG per al curs 2018-2019 s'especifiquen al final d'aquesta guia docent, a
l'apartat de bibliografia i material complementari.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (0,3 crèdits, 7,5 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Seminaris i tallers Sessió d'orientació
metodològica

Grup mitjà (M) Durant el primer semestre o a principis del segon s'impartirà
una sessió orientativa per a tots els estudiants matriculats
a l'assignatura TFG del grau de Llengua i Literatura
Catalanes. En aquesta sessió -que podrà complementar-se
amb d'altres al llarg del semestre- s'explicaran la normativa i

1

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
els procediments de tutoria i avaluació. Així mateix, es podran
organitzar activitats complementàries (com ara seminaris, a
càrrec de ponents externs, dedicats a l'exposició de recerques
en curs) que ajudin els alumnes a familiaritzar-se amb els
procediments i reptes de la investigació.

Tutories ECTS Tutoria del TFG Grup petit (P) Al començament del segon semestre 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 i pactaran el calendari de tutories. El
professor explicarà a l’estudiant els criteris i el calendari
d’avaluació. Finalment, els dos signaran per duplicat un
compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica assignada,
el títol provisional del treball, els criteris d’avaluació i el
sistema i les dates d’avaluació.

5.5

Avaluació Defensa oral del
treball

Grup mitjà (M) A final de curs l'alumne defensarà oralment el seu treball
davant un tribunal integrat per professors de la comissió de
TFG o per docents externs a la comissió. L'exposició de
l'alumne tendrà una durada màxima de 20 minuts.

El tutor del treball no podrà formar part del tribunal avaluador.

1

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 Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (5,7 crèdits, 142,5 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Redacció del TFG L'alumne redactarà el TFG d'acord amb la normativa de la Facultat de
Filosofia i Lletres, les especificacions del pla d'estudis de Llengua i
Literatura Catalanes i les indicacions del tutor.

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

L'avaluació del TFG s'efectuarà en tres blocs:

a. Aspectes formals (20% de la nota): a) Grau de compliment de les Orientacions metodològiques per a la
presentació de treballs acadèmics o de qualsevol altre llibre d’estil alternatiu o complementari que la comissió
de Treball Fi de Grau o el tutor hagin posat a disposició de l’estudiant [10%]. Si el tutor o la comissió opten
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per complementar o per substituir les Orientacions de la Facultat, es farà constar als criteris d'avaluació. b)
Defensa oral del treball [10%].

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.

Hi haurà dos moments d'avaluació:

a) La proposta de qualificació en una escala d'1 a 9 (perquè exclou d'avaluació de la presentació oral) realitzada
pel professor tutor.

b) L'avaluació en una escala d'1 a 10 realitzada per un tribunal de 3 professors (del qual no pot formar part
el tutor) designat per la Comissió de TFG.

El professor tutor emplenarà una graella d’avaluació i la lliurarà al tribunal, que la validarà o la modificarà
(en aquest segon cas, elprofessor tutor en serà informat i podrà ser oït si així ho demana). Es procedirà a la
defensa oral del treball, que es farà davant el tribunal i serà pública.

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.

És important tenir en compte que, per normativa, el TFG és de caràcter no recuperable. Això vol dir que a)
l'estudiant tindrà dret a examinar-se'n una sola vegada per curs acadèmic (el juny o bé el setembre) i que b)
no hi ha tutela acadèmica (no es guarden les línies temàtiques d'un curs per al curs següent).

La normativa del TFG és accessible a l'enllaç http://ffl.uib.cat/normativa/

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".

Defensa oral del treball

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció A final de curs l'alumne defensarà oralment el seu treball davant un tribunal integrat per professors de la

comissió de TFG o per docents externs a la comissió. L'exposició de l'alumne tendrà una durada màxima de
20 minuts. El tutor del treball no podrà formar part del tribunal avaluador.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Redacció del TFG

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció L'alumne redactarà el TFG d'acord amb la normativa de la Facultat de Filosofia i Lletres, les especificacions

del pla d'estudis de Llengua i Literatura Catalanes i les indicacions del tutor.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 90%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

La subministrarà cada tutor. Al començament del semestre hi haurà una sessió sobre gestió bibliogràfica
orientada al TFG, organitzada pel Servei de Biblioteca i Documentació.

Bibliografia complementària

La subministrarà cada tutor.

Altres recursos

LÍNIES TEMÀTIQUES PER AL CURS 2017-2018 (PER ORDRE ALFABÈTIC DE TUTOR)
Nota: Les trobareu a l'Aula Virtual.


