
Guia docent

Any acadèmic 2018-19
Assignatura 20490 - Treball de Fi de Grau
Grup Grup 33

1 / 4

Data de publicació: 11/07/2018
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2018 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 1050:02 de 11/02/2019

Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20490 - Treball de Fi de Grau / 33
Titulació Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Cinquè curs
Crèdits 12
Període d'impartició Anual
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

Francisco López Simó

(Responsable)
francisco.lopezsimo@uib.es

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

Alfredo Martín Oliver

(Responsable)
alfredo.martin@uib.es

10:00 11:00 Dimecres 01/09/2018 31/07/2019 DB116/
Jovellanos

María Esperanza Munar

Muntaner

(Responsable)
e.munar@uib.es

11:30 12:30 Dimarts 03/09/2018 31/07/2019 DB 102
Jovellanos/ Cita
previa por e-mail

09:00 10:00 Dimarts 11/09/2018 12/02/2019 DA 017Ricardo Jesús Navarro Gómez

(Responsable)
ricardo.navarro@uib.es

19:00 20:00 Dijous 13/09/2018 08/02/2019 DA 017

Andreu Sansó Rosselló

(Responsable)
andreu.sanso@uib.es

15:00 16:00 Dimarts 10/09/2018 23/07/2019 DB202

Contextualització

El treball de fi de grau (TFG) s’ha d’entendre com una matèria globalitzadora, orientada a l’avaluació integrada
de competències específiques i transversals associades a la doble titulació. L’objectiu del TFG és la realització
d’un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la doble titulació

Requisits

http://www.uib.cat/personal/ABDQ4ODE
http://www.uib.cat/personal/ABjE5MjAwNg
http://www.uib.cat/personal/ABDM4NTE
http://www.uib.cat/personal/ABDM4NTE
http://www.uib.cat/personal/ABDE3NjM
http://www.uib.cat/personal/ABTEzNDQx
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Essencials
Només es podran matricular de l’assignatura de TFG aquells alumnes que simultàniament estiguin matriculats
de tots els crèdits pendents de superació de la doble titulació, sense tenir en compte l'assignatura de Pràctiques
d'Empresa

Competències

Específiques
* 6.4. Comprensió i anàlisi de textos doctrinals .

Genèriques
* 4.Fonts instrumentals .

Transversals
* 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

Els objectius d'aquesta matèria són, d'una banda, que l'alumne apliqui i integri les competències (coneixements
i habilitats) adquirides al llarg de la titulació i, d'altra, avaluar la seva formació general en economia i la seva
preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional, com a requisit previ a la consecució de la doble
titulació Administració d'Empreses- Dret. Per tant, aquesta matèria no té continguts específics diferents dels
de les matèries de la titulació, sinó que 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
Treball Fi de Grau. Treball Fi de Grau

Metodologia docent

La metodologia d'ensenyament/aprenentatge serà la tutoria. En la mateixa, el tutor serà el conseller que orienti
l'estudiant sobre les millors alternatives per a triar al llarg de la confecció del TFG. Els tutors acompanyaran
l'estudiant al llarg de tot el procés, establint si així ho creu convenient entrevistes periòdiques per avaluar la
progressió del treball. Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne, l'assignatura
formarà part del projecte de Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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de la telemàtica. L'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor,
documents electrònics i enllaços adequats al treball autònom proposat. Es publicarà a la pàgina de Campus
Extens de l'assignatura el cronograma amb les dates rellevants.

Activitats de treball presencial (0,24 crèdits, 6 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Els tutors seràn els consellers que orientin l'estudiant sobre les
millors alternatives per a triar al llarg de la confecció delTFG.
Acompanyaran l'estudiant al llarg de tot el procés, establint si
així ho creu convenient entrevistes periòdiques per avaluar la
progressió del treball.

6

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 (11,76 crèdits, 294 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Treball Realització d’un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses
i actituds adquirits al llarg de la doble titulació i, d’altra banda, que permeti
l’avaluació de la formació de l’alumne

292

Estudi i treball
autònom individual

Defensa Tribunal Alumnes que tenguin una qualificació igual o superior a 8 podran optar a
presentar el seu TFG davant un tribunal per pujar nota

2

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

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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Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Realització d’un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la

doble titulació i, d’altra banda, que permeti l’avaluació de la formació de l’alumne
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

Percentatge de la qualificació final: 85%

Defensa Tribunal

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Alumnes que tenguin una qualificació igual o superior a 8 podran optar a presentar el seu TFG davant un

tribunal per pujar nota
Criteris d'avaluació El tribunal podrà afegir fins a 1,5 punts a la nota atorgada pels tutors del TFG, en atenció a la qualitat de

l'exposició i de les respostes que l'alumne faci a les preguntes plantejades pels membres del tribunal, així com
assignar les matrícules d’honor.

Percentatge de la qualificació final: 15%

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.


