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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia / 40
Titulació Grau de Pedagogia (Pla 2016) - Quart curs

Grau de Pedagogia (Pla 2009) - Quart curs
Crèdits 6
Període d'impartició Segon semestre
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

Olaya Álvarez García
olaya.alvarez@uib.es

10:00 12:00 Dimarts 09/09/2019 24/07/2020 A-112
(Guillem Cifre)

Gabriel Barceló Bauzà
gabriel.barcelo@uib.cat

10:30 12:30 Dimarts 02/09/2019 31/07/2020 Despatx C-100 /
Edifici Guillem

Cifre de Colonya
Antonio Casero Martínez
a.casero@uib.es

10:00 12:00 Dimecres 19/02/2020 29/07/2020 Despacho A-300

Rubén Lluc Comas Forgas
rubencomas@uib.es

08:00 09:20 Dilluns 09/09/2019 31/07/2020 D185 / Anselm
Turmeda Per
acordar una

tutoria s'ha de
sol.licitar cita

mitjançant e-mail
rubencomas@uib.es

Francisca Comas Rubí
xisca.comas@uib.es

09:30 11:30 Dimecres 09/09/2019 29/02/2020 C104

Bárbara Luisa De Benito Crosetti
barbara.debenito@uib.es

09:30 10:30 Dimarts 02/09/2019 31/07/2020 A113

Albert Flexas Oliver
albert.flexas@uib.es

10:30 11:30 Dimarts 01/09/2019 30/06/2020 GC-A111
(Concertar)

Pere Fullana Puigserver
pere.fullana@uib.es

10:00 13:00 Divendres 09/09/2019 29/02/2020 C104 Guillem
Cifre de Colonya

Alejandro García Mas
alex.garcia@uib.es

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

Maria Antònia Gomila Grau
ma.gomila@uib.es

12:00 14:00 Dimarts 09/09/2019 08/06/2020 despatx C103

César Llorente López
c.llorente@uib.es

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

Juan Jorge Muntaner Guasp
joanjordi.muntaner@uib.es

10:30 11:30 Dimarts 09/09/2019 23/06/2020 A-110/
Guillem Cifre

Bartomeu Quetgles Pons
tomeu.quetgles@uib.cat

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

Jesús María Salinas Ibáñez
jesus.salinas@uib.es

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

Bernat Sureda Garcia
bernat.sureda@uib.es

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

Sebastià Verger Gelabert
s.verger@uib.es

09:00 10:00 Dilluns 09/09/2019 20/07/2020 B-104 / Edifici
Guillem Cifre

Margarita Vives Barceló
marga.vives@uib.es

09:30 11:30 Dimecres 02/09/2019 31/07/2020 B-204

Contextualització

http://www.uib.cat/personal/ABjIxOTI3Ng
http://www.uib.cat/personal/ABjE3MDg2Nw
http://www.uib.cat/personal/AAzM1Mg
http://www.uib.cat/personal/ABTE1NzI1
http://www.uib.cat/personal/AAzM5Mw
http://www.uib.cat/personal/ABTEwMTgx
http://www.uib.cat/personal/ABjEyNDA5NA
http://www.uib.cat/personal/AAzQwNA
http://www.uib.cat/personal/ABDI1NDM
http://www.uib.cat/personal/ABjIxMzQ2Mg
http://www.uib.cat/personal/ABjE2NzY3MA
http://www.uib.cat/personal/ABDQzMDE
http://www.uib.cat/personal/ABDQ5MDE
http://www.uib.cat/personal/ABDUxMDI
http://www.uib.cat/personal/ABDQzMjE
http://www.uib.cat/personal/ABDIzMjg
http://www.uib.cat/personal/ABjExMDUxMQ
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El Treball fi de grau és una matèria globalitzadora que té com a objectiu sintetitzar de forma documental les
competències específiques i transversals adquirides al llarg de la carrera d'acord amb l'establert a la memòria
de verificació del títol de Grau en Pedagogia.

Per tal de tenir accés a la informació més actualitzada, es recomana consultar habitualment l'espai específic
de TFG de Campus Extens. En aquest espai el cap d'estudis informarà del procediment a seguir i posarà a la
vostra disposició recursos per a l'elaboració del TFG.

També es recomana consultar la normativa que regula el TFG de la Facultat d'Educació disponible a:

http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/253/253299_revisat-tfg-14-10.pdf

Requisits

Essencials
D'acord amb la normativa de la UIB, l'alumnat es podrà matricular de l'assignatura de Treball Fi de Grau
sempre que hagi aprovat 150 crèdits, incloent 60 dels crèdits corresponents a les matèries de formació bàsica.

Competències

Específiques
* 1. Totes les competències específiques del Grau en Pedagogia

Genèriques
* 1. Totes les competències genèriques del Grau en Pedagogia

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

Per a l'assignació de tutor, l'alumne ha de seleccionar una de les següents matèries del pla d'estudis. Aquest
procés es realitza de forma presencial en una reunió convocada oportunament el mes de setembre pell cap
d'estudis. Les reunions i altres informacions es gestionaran mitjançant el fòrum i el tauler de noticies de
Campus Extens disponible pel TFG.

Continguts temàtics
1. Bases teòriques i històriques
2. Bases sociològiques i antropològiques
3. Bases psicològiques

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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4. Investigació i documentació a l'educació
5. Bases polítiques, legals i econòmiques
6. Planificació i intervenció en processos educatius i formatius
7. Tecnologia Educativa
8. Complements de formació pedagògica
9. Pedagogia Escolar
10. Formació i Gestió en l'organització

Metodologia docent

Es recomana consultar la Normativa específica per a la regulació del Treball Final de Grau dels tutiols oficials
de Grau de la Facultat d'Educació de la UIB disponble a:

http://feducacio.uib.cat/digitalAssets/253/253299_revisat-tfg-14-10.pdf

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

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Assessorament i seguiment del treball fi de grau 1.5

Tutories ECTS Grup petit (P) Assessorament i seguiment del treball fi de grau 5

Avaluació Grup petit (P) El procediment d'avaluació dels treballs de fi de grau seguirà
un esquema d'avaluació continuada, que figura al Manual de
TFG de la Facultat d'Edicació i que s'actualitza cada curs.
L'avaluació com a mínim inclourà:

1. Elaboració del treball i memòria: 85%
- Disseny del projecte del Treball de Fi de Grau
- Assistència i qualitat en la realització de les tutories i
seminaris del Treball de Fi de Grau
- Qualitat dels continguts desenvolupats
2. Defensa oral: 15%

Cadascuna de les parts serà qualificada de 0-10 i es ponderarà
la nota segons els anteriors percentatges, sempre i quan, totes
les parts tinguin una qualificació mínima de 5. Per aquesta raó,
per poder realitzar la defensa oral l'alumne ha d'obtenir una
qualificació mínima de 5 sobre 10.
La defensa oral, que serà obligatòria en tot cas, es regirà
mitjançant la normativa d'els exàmens orals fixada pel
Reglament acadèmic.

Es recomana consultar la normativa que regula el TFG de la
Facultat d'Educació.

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

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració del treball 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

Es recomana la revisió de la normativa que regula el TFG de la Facultat d'Educacio, perque és la normativa
actualitzada que regula l'elaboració, preparació i avaluació del TFG en el Grau de Pedagogia. També es pot
consultar l'apartat de metodologia on s'explica més detalladament l'activitat d'avaluació.

De manera general, es proposa:

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".

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Assessorament i seguiment del treball fi de grau
Criteris d'avaluació Assessorament i seguiment del treball fi de grau

Percentatge de la qualificació final: 10%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Assessorament i seguiment del treball fi de grau
Criteris d'avaluació Assessorament i seguiment del treball fi de grau

Percentatge de la qualificació final: 15%

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció El procediment d'avaluació dels treballs de fi de grau seguirà un esquema d'avaluació continuada, que figura

al Manual de TFG de la Facultat d'Edicació i que s'actualitza cada curs. L'avaluació com a mínim inclourà:
1. Elaboració del treball i memòria: 85% - Disseny del projecte del Treball de Fi de Grau - Assistència
i qualitat en la realització de les tutories i seminaris del Treball de Fi de Grau - Qualitat dels continguts
desenvolupats 2. Defensa oral: 15% Cadascuna de les parts serà qualificada de 0-10 i es ponderarà la nota
segons els anteriors percentatges, sempre i quan, totes les parts tinguin una qualificació mínima de 5. Per
aquesta raó, per poder realitzar la defensa oral l'alumne ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10.
La defensa oral, que serà obligatòria en tot cas, es regirà mitjançant la normativa d'els exàmens orals fixada
pel Reglament acadèmic. Es recomana consultar la normativa que regula el TFG de la Facultat d'Educació.

Criteris d'avaluació Per sol•licitar la defensa oral caldrà que, en el conjunt de les avaluacions prèvies, l’alumne hagi obtingut la
qualificació mínima de 5 sobre 10. La defensa per aprovar, té caràcter obligatori.
La defensa oral es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament Acadèmic.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Elaboració del treball fi de grau
Criteris d'avaluació Elaboració del treball fi de grau

Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Cada TFG incorpora una part de revissió bibliogràfica del tema tractat

El manual del TFG de la Facuñltat d'Educació inclou les referncies bibliogràfiques actualitzades


