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NORMATIVA SOBRE TREBALL FI DE GRAU  

 GRAU D’INFERMERIA  

Document elaborat per la comissió del TFG i l’Equip de Coordinació 

Aprovat per la Junta d’Escola 13 de febrer de 2013  

Revisada y modificada el març de 2014  

Revisada y modificada setembre de 2015  

Revisada i modificada juliol de 2016 

Revisada i modificada juliol de 2017 

 

 

1. OBJECTIU DE LA NORMATIVA 

L’objecte d’aquest reglament és establir els aspectes essencials que regulen el Treball de Fi de Grau 

(TFG) dels estudis d’Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat. 

Les característiques generals del Treball Fi de Grau es deriven d’allò que disposa l’article 12.2 del RD 

1393/ 2007, que assenyala que, de manera específica ha de formar part del pla d’estudis; l’article 12.3  

fa referència a l’elaboració i a la defensa del TFG i en l’article 12.7 s’especifica que ha de tenir entre 6 i 

30 crèdits i que s’ha de dur a terme a la fase final del pla d’estudis. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL FI DE GRAU 

El Treball de Fi de Grau (TFG) d'Infermeria comporta la realització d’un treball professional, tècnic i / o 

científic, relacionat amb la ciència infermera, que ha de demostrar l'adquisició de les competències 

pròpies de la titulació. Aquest treball serà realitzat de forma individual. No obstant, es podran realitzar 

treballs en grup d’un màxim de dues persones, si són Projectes d’Educació per la Salut o Guies de 

Pràctica Clínica, per la complexitat i major càrrega de treball, que aquestes tipologies suposen. 

El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol de Grau en Infermeria i conclou 

amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. 
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3. GESTIÓ DE L’ASSIGNATURA 

3.1. RESPONSABLES DE L’ASSIGNATURA 

Són funcions del responsables de l’assignatura de TFG: 

a. Organització de l’assignatura del TFG. 

b. Assessorament als alumnes respecte a la idoneïtat de la modalitat de treball a realitzar. 

c. Elaboració del calendari de lectures de TFG. 

d. Qualificació final del TFG, segons els criteris establerts per la comissió TFG. 

  

3.2. COMISSIÓ DEL TFG 

Tots els aspectes que són competència del TFG són supervisats per la Comissió del TFG, que 

s'encarrega de vetllar pel compliment de les normatives que el regulen. De forma específica, les 

seves principals funcions són: 

 

a. Elaboració de la normativa del TFG, juntament amb la participació de l’Equip de 

Coordinació de la titulació, per a la seva presentació i aprovació per la Junta d’Escola. 

b. Resoldre els conflictes que es puguin derivar en l’aplicació d’aquesta normativa. 

c. Establir les àrees i tipologies en les que es poden desenvolupar els treballs. 

d. Assignació del tutor, segons la modalitat de treball escollida. 

e. Nomenament i convocatòria dels tribunals avaluadors . 

f. Establir els criteris d’avaluació dels TFG. 

 

Són membres de la Comissió del TFG: la directora de l’escola, els responsables de l’assignatura, el 

responsable de qualitat de la titulació i dos professors  de l’equip docent. 

 

3.3. TUTORS DE TFG 

Tots els TFG han de ser tutoritzats per un professor de l’equip docent de l’escola o professor 

col·laborador, amb experiència de recerca i/o professional acreditada. 
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Són funcions del tutor de TFG: 

 

a. Orientar a l'estudiant i fer el seguiment del TFG durant tot el període de realització. 

b. Assessor sobre l'estructura, els mètodes de recerca, l'accés a les fonts documentals i 

la redacció del treball. 

c. Planificar de les dates de lliurament parcials del treball. 

d. Assessorar en la presentació, exposició i defensa del treball. 

e. Verificar que la el TFG compleixi els requisits establerts 

f. Emetre l'informe autoritzant el dipòsit i la presentació del treball 

 

4. TRIBUNALS D’AVALUACIÓ 

 Per a l’avaluació del TFG es constituiran els tribunals d’avaluació. Cada tribunal estarà format 

per dos professors de l’equip docent, i si la Comissió ho creu convenient també podran formar part 

dels tribunals els professors col·laboradors o professionals externs.   

 

Els tribunals d’avaluació hauran de seguir els següents criteris: 

a. La Comissió del TFG  designarà el president  i secretari per a cada tribunal així com els 

corresponents membres suplents. 

b. El tutor del TFG no podrà formar part del tribunal d’avaluació, tot i que hi pot estar present 

en la defensa del mateix. 

c. Quan un treball hagi estat realitzat en grup, els estudiants seran avaluats pel mateix tribunal i 

en la mateixa sessió 

d. L’acte de defensa del TFG es realitzarà en sessió oberta per a la comunitat universitària de les 

Escoles Universitàries Gimbernat, familiars i persones properes. 

e. El President del tribunal serà l’encarregat de comunicar a la Comissió del TFG les 

qualificacions dels treballs de cada sessió 

f. La qualificació serà comunicada posteriorment a l’estudiant mitjançant el procediment 

habitual de publicació de les qualificacions de les assignatures. 

g. La comissió del TFG facilitarà prèviament als membres del tribunal la rúbrica avaluativa de la 

presentació i defensa oral del TFG a fi d’homogeneïtzar l’avaluació i fer més objectius els 

criteris d’avaluació dels mateixos.  
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5. TIPOLOGIES DEL TFG 

Les tipologies definides per la comissió de TFG són les següents: 

I.  Treball de recerca en infermeria. 

II. Metodologia de casos. Presentació d’un cas o d'una sèrie de casos clínics sobre cures 

d'infermeria en un àmbit específic.  

III. Disseny d'una guia de pràctica clínica de cures d'infermeria.  

IV. Projecte d'educació per la salut en un context específic (escolar, comunitari, laboral...). 

V. Diagnòstics d'infermeria.    

VI. Revisió crítica de la literatura.  

 

6. PROCÉS  DEL TFG 

6.1. SELECCIÓ DEL TEMA 

Els responsables de l’assignatura, en nom de la Comissió del TFG,  informaran als estudiants de les 

línies de recerca de l’escola i de les diferents tipologies de TFG.  

Quan els estudiants hagin triat el tema i la tipologia de treball,  la Comissió del TFG les analitzarà i 

assignarà els treballs i els estudiants a cada tutor. L’assignació dels treballs a cada tutor es farà en 

relació a l’experiència professional i/o de recerca de cada un d’ells.  

Una vegada definida la llista de TFG/estudiants/tutors es farà pública mitjançant el Campus Virtual 

de l’assignatura.  

 

6.2. MATRÍCULA 

Per poder matricular-se del TFG, l’alumne haurà d’haver aprovat, com a mínim, els 2/3 del total dels 

crèdits de la titulació del Grau (160 crèdits), en els quals han d’estar inclosos tots els crèdits del 

primer  curs. 

 

6.3. REALITZACIÓ DEL TFG 

Cada estudiant haurà d’elaborar un TFG que inclogui els apartats corresponents de cada una de les 

tipologies del TFG. La Comissió del TFG establirà en la Guia de la realització del TFG les pautes 

formals i normes per a la realització del mateix. El TFG podrà ser redactat en català o castellà. 
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Durant el desenvolupament de l’assignatura, l’estudiant haurà de realitzar quatre tutories de 

caràcter obligatori que permetran realitzar un seguiment del seu treball. El tutor assessorà i guiarà 

i avaluarà a l’estudiant en tot el procés. 

 

6.4. VIST-I-PLAU DEL TUTOR PER A LA DEFENSA DEL TFG 

Un cop  l’estudiant hagi lliurat el treball escrit definitiu al seu tutor, aquest avaluarà la idoneïtat del 

mateix per a la seva presentació davant del tribunal i emetrà un document autoritzant o no la seva 

defensa. Posteriorment, el tutor enviarà aquest document als responsables de l’assignatura i 

comunicarà per escrit a l’estudiant la seva decisió. 

 

6.5. ASSIGNACIÓ  DEL TRIBUNAL D’AVALUACIÓ 

La Comissió del TFG nomenarà els tribunals d’avaluació i els assignarà els TFG per a l’avaluació de 

la presentació i defensa oral.    Cada tribunal complirà els criteris establerts anteriorment en el punt 

4 d’aquesta normativa. 

 

6.6. LLIURAMENT I DIPÒSIT TFG 

L’estudiant, un cop obtinguda l’autorització, lliurarà als responsables de l’assignatura 2 còpies en 

format paper i  una còpia en format electrònic PDF. 

 

6.7. DEFENSA 

El TFG haurà de ser defensat per l'estudiant de forma oral i pública. La presentació i defensa oral 

es podrà fer en català o castellà i disposarà d’un temps màxim de 10 minuts. Després de l'exposició, 

els membres del tribunal podran plantejar les preguntes, suggeriments o aclariments que 

considerin oportunes. El tribunal qualificarà l'exposició a porta tancada, d'acord amb els criteris 

d’avaluació establerts per la Comissió del TFG (publicats en el campus virtual de l’assignatura i 

definits en la Guia d’elaboració del TFG), emetent la corresponent acta. La qualificació es donarà 

per consens, si no hagués consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i es 

calcularà la mitjana. 
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6.8. AVALUACIÓ 

Per a l’avaluació del TFG es considerarà: 

a) El procés global d'elaboració del treball, avaluat mitjançant un informe del professor tutor 

sobre el seguiment de les tutories avaluables. Aquesta avaluació representa un pes global del 

25%. 

b) La realització i presentació escrita del TFG. Aquesta avaluació representa un pes global del 60%. 

c) La presentació i defensa oral del TFG. Aquesta avaluació representa un pes global del 15%. 

 

La qualificació final de l'assignatura es realitzarà mitjançant la mitjana ponderada de les tres 

activitats. Per superar l'assignatura serà necessari haver assistit a les tutories i que la nota del 

treball escrit sigui igual o superior a 5. Els estudiants disposaran dels criteris d’avaluació a la 

plataforma virtual de l'assignatura i definits en la Guia d’elaboració del TFG. 

 

7. CALENDARI GENERAL DEL PROCÉS DEL TFG 

2n semestre de 3r curs 

Presentació de l’assignatura i informació als estudiants de les línies de 

recerca de l’escola. 

Recollida de les propostes de treball dels estudiants. 

Inici 4t curs 
Matriculació del TFG.  

Assignació dels tutors. 

1r semestre de 4t curs Planificació i desenvolupament del TFG. 

2n semestre de 4t curs 
Lliurament, revisió i aprovació del tutor. Preparació de la presentació i 

de la defensa oral. 

Final 4t curs 
Lliurament i dipòsit del treball definitiu. Lectura i defensa oral davant 

del tribunal. 

 

8. PROPIETAT INTEL.LECTUAL DEL TREBALL FI DE GRAU 

La propietat intel·lectual del TFG correspon als estudiants, autors dels mateixos, i  la custòdia dels 

treball TFG correspon a la Comissió del TFG. La seva reproducció total o parcial haurà de comptar amb 

l’autorització expressa de l’autor /s . 


