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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20432 - Treball de Fi de Grau de Dret / 1
Titulació Grau de Dret - Quart curs
Crèdits 6
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

María Belén Aige Mut

Responsable
belen.aige@uib.es

19:00 20:00 Dilluns 09/09/2019 20/12/2019 DA214/Edificio
Jovellanos

Antonio Conde Tejón

Responsable
antonio.conde@uib.es

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

Cristina Gil Membrado

Responsable
cristina.gil@uib.es

11:00 13:00 Dilluns 09/09/2019 31/07/2020 DA115

Joan David Janer Torrens

Responsable
joandavidjaner@uib.es

12:00 14:00 Dijous 17/02/2020 30/06/2020 Despatx del
professor. Ed.

Jovellanos
María Ballester Cardell
maria.ballester@uib.es

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

Felio José Bauzá Martorell
fj.bauza@uib.es

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

Vicente Juan Calafell Ferrá
vj.calafell@uib.es

19:00 20:00 Dilluns 17/02/2020 01/06/2020 Despacho DA220
Jovellanos

Jaime Vicente Campaner Muñoz
j.campaner@uib.es

09:00 10:00 Divendres 09/09/2019 20/07/2020 ASOCIADOS
JOVELLANOS

(j.campaner@uib.es
para cita previa)

Margalida Capellà Roig
margalida.capella@uib.es

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

Olga Patricia Cardona Guasch
olga.cardona@uib.es

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

Santiago José Cavanillas Múgica
s.cavanillas@uib.es

11:00 12:00 Dimarts 01/09/2019 15/07/2020 Emplear
herramienta de
reserva de cita
en Aula Digital

Silvia Feliu Álvarez de

Sotomayor
silvia.feliu@uib.es

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

Juan Flaquer Riutort
j.flaquer@uib.es

11:00 12:30 Dimarts 18/02/2020 16/06/2020 DA008

Juan Franch Fluxá
juan.franch@uib.es

10:00 14:00 Dimecres 01/09/2019 03/06/2020 despacho
profesor

Jovellanos
DA 121

Antoni Gili Pascual
antoni.gili@uib.es

18:00 19:00 Dimarts 03/02/2020 27/07/2020 DA218

José Javier González de Alaiza

Cardona
javier.gonzalez@uib.es

19:00 20:00 Dilluns 02/09/2019 13/07/2020 DA120

María Rosario Huesa Vinaixa
xaro.huesa@uib.es

11:30 14:00 Dimecres 08/07/2019 31/07/2020 Despatx DA012

Ángel Jurado Segovia
angel.jurado@uib.es

16:00 17:00 Dimecres 10/02/2020 30/06/2020 DA 226
Jovellanos

Magdalena Llompart Bennàssar
magdalena.llompart@uib.es

15:30 17:00 Dimecres 09/09/2019 17/02/2020 DA 209. Es
imprescindible

concertar
una cita.

Francisco López Simó
francisco.lopezsimo@uib.es

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

Anselmo María Martínez

Cañellas
anselmo.martinez@uib.es

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

Apol·lònia Martínez Nadal
apollonia.martinez@uib.es

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

José Luis Mateo Hernández
joseluis.mateo@uib.es

16:00 17:00 Dilluns 09/09/2019 24/02/2020 DESPATX
DA002. Edifici
JOVELLANOS

Maria Isabel Montserrat

Sánchez-Escribano
isabel.montserrat@uib.es

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

Pedro Antonio Munar Bernat
pedro.munar@uib.es

08:30 10:00 Dilluns 09/09/2019 31/07/2020 DA 110 / GM
Jovellanos

http://www.uib.cat/personal/ABjE5MzQ3Nw
http://www.uib.cat/personal/ABTEzNDIy
http://www.uib.cat/personal/ABjExODQ0OQ
http://www.uib.cat/personal/AAzcyNA
http://www.uib.cat/personal/AAzEyOQ
http://www.uib.cat/personal/ABjEwNjk5Nw
http://www.uib.cat/personal/AAzEzNQ
http://www.uib.cat/personal/ABjExNzAzOA
http://www.uib.cat/personal/AAzE4Nw
http://www.uib.cat/personal/ABTE1MzA4
http://www.uib.cat/personal/ABDI3NjI
http://www.uib.cat/personal/ABTEyNzI0
http://www.uib.cat/personal/ABTEyNzI0
http://www.uib.cat/personal/ABDI3NjE
http://www.uib.cat/personal/ABTExNDIy
http://www.uib.cat/personal/AAzI4OA
http://www.uib.cat/personal/ABTE1MTQ4
http://www.uib.cat/personal/ABTE1MTQ4
http://www.uib.cat/personal/ABDQ0ODE
http://www.uib.cat/personal/ABTE3MjMx
http://www.uib.cat/personal/ABDExODI
http://www.uib.cat/personal/ABDQ4ODE
http://www.uib.cat/personal/AAzg0Mg
http://www.uib.cat/personal/AAzg0Mg
http://www.uib.cat/personal/ABDM0NDI
http://www.uib.cat/personal/ABTEyNzI4
http://www.uib.cat/personal/ABjE5ODYyMw
http://www.uib.cat/personal/ABjE5ODYyMw
http://www.uib.cat/personal/ABDM4NDc
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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 Dimarts 09/09/2019 31/07/2020 DA 110 / GM
Jovellanos

08:30 10:00 Dimarts 09/09/2019 31/07/2020 DA 110 / GM
Jovellanos

Irene Nadal Gómez
irene.nadal@uib.es

10:00 14:00 Dimarts 05/05/2020 31/07/2020 Collaborate
pagina de la
asignatura

Ricardo Jesús Navarro Gómez
ricardo.navarro@uib.es

16:00 17:00 Dijous 12/09/2019 19/12/2019 DA 017

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

Antonia Paniza Fullana
antonia.paniza@uib.es

13:00 14:00 Dimecres 09/09/2019 31/07/2020 DA 105 Ed.
Jovellanos

Fernando Pinto Palacios
19:00 20:00 Dilluns 17/02/2020 31/07/2020 Consultar

profesor

Antonio Planas Rosselló
antonio.planas@uib.es

12:00 13:00 Dilluns 09/09/2019 27/07/2020 DA 201
JOVELLANOS

Catalina Pons-Estel Tugores
catalina.pons-estel@uib.es

09:30 11:30 Dimecres 09/09/2019 31/01/2020 DA 007 de
l'edifici G.M.
de Jovellanos

http://www.uib.cat/personal/ABDE3NjE
http://www.uib.cat/personal/ABDE3NjM
http://www.uib.cat/personal/ABDMyODM
http://www.uib.cat/personal/ABTExNDYx
http://www.uib.cat/personal/ABjI5MTY0Mg
http://www.uib.cat/personal/ABDM3ODM
http://www.uib.cat/personal/ABTIxMjUz


Guia docent

Any acadèmic 2019-20
Assignatura 20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
Grup Grup 1

3 / 6

Data de publicació: 18/07/2019
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2020 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 1600:00 de 04/05/2020

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

09:30 11:30 Dimarts 01/02/2020 30/06/2020 DA 007 de
l'edifici G.M.
de Jovellanos

Eduardo Ramón Ribas
eduardo.ramon@uib.es

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

Francisca María Rosselló Rubert
francisca.rossello@uib.es

12:00 13:00 Dilluns 09/09/2019 25/05/2020 DA009. Se
requiere

confirmar antes,
vía e-mail.

Ana María Salom Parets
aina.salom@uib.es

11:00 13:00 Dilluns 09/09/2019 01/07/2020 DA 219

Joana Maria Socias Camacho
joana.socias@uib.es

11:00 13:00 Dimarts 02/09/2019 24/07/2020 da102

Bartolomé Trias Prats
tomeu.trias@uib.es

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

15:00 17:00 Dimecres 09/09/2019 30/06/2020 DA 109María Nélida Tur Faúndez
nelida.tur@uib.es 10:00 11:00 Dimarts 09/09/2019 30/06/2020 DA 109
Francisco Antonio Vaquer Ferrer
franan.vaquer@uib.es

12:30 13:30 Dimecres 09/09/2019 14/02/2020 DA016

Beatriz Verdera Izquierdo
beatriz.verdera@uib.es

10:00 12:00 Dilluns 01/09/2019 31/07/2020 DA-107/
Jovellanos

Contextualització

El treball de fi de grau s’ha d’entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l’avaluació integrada
de competències específiques i transversals associades al títol de grau de Dret. L’objectiu del treball de fi
de grau és realitzar una activitat autònoma i individual dirigida a aconseguir que l’alumne apliqui i integri
competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació, com a requisit previ a
la consecució del títol de grau de Dret. El treball de fi de grau s’ha de considerar com una assignatura més
del pla d’estudis i, per tant, estarà sotmès a les mateixes normes i regulacions generals que s’apliquin a les
altres assignatures.

Requisits

Requisits essencials

http://www.uib.cat/personal/ABDE5MTE
http://www.uib.cat/personal/ABjIwMzk4Mw
http://www.uib.cat/personal/ABjE5Mjg4MQ
http://www.uib.cat/personal/ABDE5MjE
http://www.uib.cat/personal/ABTEyMDY3
http://www.uib.cat/personal/ABDQ1MDE
http://www.uib.cat/personal/ABjExNzg2Mw
http://www.uib.cat/personal/ABTExNDQy


Guia docent

Any acadèmic 2019-20
Assignatura 20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
Grup Grup 1

4 / 6

Data de publicació: 18/07/2019
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2020 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 1600:00 de 04/05/2020

Essencials
Els requisits per a l'accés al treball de fi de grau són tenir superats en el mes de maig del curs anterior 132
o més crèdits i haver obtingut la corresponent assignació de tutor en el primer procés; o comptar amb 150
crèdits o més en el període de matrícula ordinària.

Competències

Específiques
* 4 (Fonts instrumentals)
* 6.4 (Comprensió i anàlisi de textos doctrinals)
* 8 (Comunicació).

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

El TFG tracta de completar la formació teòrica de l'alumne amb l'elaboració d'un treball amb un elevat
grau d'autonomia. D'aquesta manera es pretén avaluar la maduresa assolida pel futur titulat i el nivell de
desenvolupament de les competències de la titulació de manera global.

Continguts temàtics
.. El contingut o tema del TFG s’ha d’acordar entre el tutor i l’estudiant.

.

Metodologia docent

A la pàgina de UIBdigital de l’assignatura 20432 Treball de Fi de Grau es poden trobar documents
d’informació i ajuda, que contenen pautes generals sobre els objectius i continguts (a completar pel respectiu
tutor), els terminis de lliurament (que es farà a les bústies habilitades a la mateixa pàgina) així com plantilles
per a l’elaboració del treball.

Volum de treball
Treball no presencial

Activitats de treball presencial (0,4 crèdits, 10 hores)

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Tutories ECTS Tutoria del TFG Grup petit (P) Tutoria amb el tutor assignat 8

Avaluació Defensa Tribunal Grup petit (P) Defensa Tribunal 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 Aula digital.

Activitats de treball no presencial (5,6 crèdits, 140 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Redacció del TFG Redacció del TFG 140

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

Es valorarà: a) la capacitat de síntesi i organització de la informació; b) l’ús de les fonts instrumentals; c)
l’aplicació correcta d’abreviatures, citacions i bibliografia; d) la sistemàtica del treball; e) la precisió i correcció
del llenguatge escrit; f) en cas de fer-se presentació del TFG davant del tribunal a que es refereix l’art. 5,
la claredat de l’exposició, la correcció del llenguatge oral i la capacitat per respondre les observacions del
tribunal. El tutor podrà indicar als estudiants algun criteri d’avaluació addicional del seu projecte de TFG.
El tutor qualificarà el TFG fins a un màxim de 8,5 punts sobre 10. Els estudiants que presentin el TFG en la
dada de lliurament ordinària i obtinguin una qualificació de 8 a 8,5 poden sol·licitar la presentació del TFG
davant tribunal, que podrà afegir fins a 1,5 punts a la nota atorgada pel tutor del TFG, així com assignar les
matrícules d’honor.

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".

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

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (no recuperable)
Descripció Tutoria amb el tutor assignat
Criteris d'avaluació El tutor podrà indicar als estudiants algun criteri d’avaluació addicional del seu projecte de TFG.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Defensa Tribunal

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Defensa Tribunal
Criteris d'avaluació Els estudiants que presentin el TFG en la dada de lliurament ordinària i obtinguin una qualificació de 8 a 8,5

poden sol·licitar la presentació del TFG davant tribunal, que podrà afegir fins a 1,5 punts a la nota atorgada pel
tutor del TFG, així com assignar les matrícules d’honor.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Redacció del TFG

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Redacció del TFG
Criteris d'avaluació Es valorarà: a) la capacitat de síntesi i organització de la informació; b) l’ús de les fonts instrumentals; c)

l’aplicació correcta d’abreviatures, citacions i bibliografia; d) la sistemàtica del treball; e) la precisió i correcció
del llenguatge escrit; f) en cas de fer-se presentació del TFG davant del tribunal a que es refereix l’art. 5,
la claredat de l’exposició, la correcció del llenguatge oral i la capacitat per respondre les observacions del
tribunal.El tutor qualificarà el TFG fins a un màxim de 8,5 punts sobre 10.

Percentatge de la qualificació final: 85%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Cada tutor recomanarà a l’alumne o l’ajudarà a buscar les referències bibliogràfiques més adients per a
l’elaboració del TFG. Els tutors podran penjar al Campus Extens materials addicionals que considerin
d’interès.A fixar amb el tutor.

Bibliografia bàsica

A més de l’ajuda del tutor, pots comptar amb aquestes guies, que es troben a
UIBdigitalCampusExtensInformació dels estudis de grau de Dret.


