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1. Dades generals del curs
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L’elecció de pràctiques/TFG vinculat, clarament és més alta en 
l’àmbit clínic (Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia)  
42’24%. 

La segona elecció més freqüent és en l’àmbit de selecció de 
personal (Departament de Psicologia Social i Quantitativa) 
aproximadament un 21 %.

Augmenta el nombre de TFG desvinculats de les pràctiques.  

Secció 2017-18 2018-19 %  2018-19
Processos Cognitius 10 8 16 %
Desenv. i Ps. Educació 4 5 10 %
Ps. Social 27 33 33 %
Ps. Quantitativa 1 5 7 %
Personalitat: Aval. i Tract. 0 5 4 %
Psicobiologia 10 11 14 %
Total 42  (8’5 %) 67 14’5 %

1. Dades generals del curs
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1. Dades generals del curs

TRIBUNALS TFG curs 2018-19

Octubre'08 Febrer'09 Juliol'09
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1. Dades generals del curs

Mitjanes de les notes obtingudes del tutor i del tribunal, en 
funció de la convocatòria

Avaluació tutor/a Mitjana tribunal Nota final
Febrer 8,42 8,56 8,47
Juliol 8,71 8,06 8,39
Octubre 8,11 7,89 8
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Comentaris
Les dades pel que fa a les avaluacions no varien 
significativament respecte de cursos anteriors. 

La majoria de TFG avaluats obtenen un notable, el 
nombre d’aprovats és molt baix i el d'excel·lents força alt 
respecte d’altres assignatures. 
La mitjana de les valoracions dels tutors pel que fa al 
treball escrit són lleugerament més altes que les dels 
tribunals (juliol, octubre).
La mitjana dels treballs presentats a l’octubre són 
valorats per sota dels de febrer i juliol. 

1. Dades generals del curs
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Avaluació tutor/a Mitjana tribunal Nota final Satisfacció global Satisfacció tribunal
Juliol 2019 8,71 8,06 8,39 8,01 7,22
Juliol 2018 8,33 8,17 8,26 8,24 7,34
Mitjana 2014-2017 8,41 7,91 8,19 8,23 7,43
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2. Efectes innovacions 

Comparació Notes cursos anteriors
- Modificació composició tribunal-

No s’aprecien diferències significatives

Tasques realitzades3

Renovació apartat Tutorials nous



Altres

Renovació enquesta satisfacció estudiants, on-
line, amb dades quantitatives i qualitatives.

Creació enquesta professorat (pendent 
d’administració)

En 
procés:

Actualització normativa TFG, facultat Psicologia

Publicació TFG

Curs 2018-19
Mercè Martínez Torres i Ana a Cortijos

Enquesta satisfacció 
TFG4

4.1 Dades generals enquesta

Enquesta on-line: https://ubpsychology.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5mryntlkItFqfe5

Avís personalitzat: missatge personal a través del Campus Virtual, enviat la setmana de 
la defensa del TFG, amb la consigna de respondre un cop finalitzada la defensa.

Recordatori: Avisos Campus Virtual, una setmana després de la defensa del TFG, un cop 
penjades les notes. 

17 ítems de resposta tancada – 3 ítems resposta oberta – Identificació 
voluntària ( el 90% s’ha identificat)

400
avisats (100% 

alumnes 
autoritzats 
defensa)

262
respostes 
(65,5%)

241
enquestes 

vàlides 
(60,25%)

4.2 Anàlisi ítems

1. Durant el procés del TFG has estat informat/da dels passos a seguir per fer aquest treball?
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=7,46 ; DS=2,26
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A través dels tutors/es

A través dels missatges de/amb la Coordinació del TFG

Consultant regularment el Campus Virtual de l'assignatura

A través dels companys/es

Altres

PERCENTATGE
Percentatge

2. Com has obtingut la informació? (Pots marcar més d'una opció)



4.2 Anàlisi ítems

3. Consideres que has adquirit coneixements de l'àrea o temàtica tractada en el teu 
TFG?
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4. Consideres que el procés del TFG t'ha permès integrar i practicar els 
coneixements adquirits en les assignatures de caire metodològic?

4.2 Anàlisi ítems

5. Consideres que el procés del TFG t'ha portat a fer una reflexió fonamentada de 
la temàtica, els resultats i les possibles implicacions d'aquest treball?
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6. Consideres que el procés del TFG t'ha permès millorar les competències de 
comunicació escrita en l’àmbit de la disciplina?

4.2 Anàlisi ítems

7. Consideres que el procés del TFG t'ha permès millorar les competències de 
comunicació oral en l’àmbit professional?
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8. El tema que has acabat desenvolupant en el TFG s'ajusta al que volies tractar en 
un inici?

4.2 Anàlisi ítems

9. Estàs satisfet/a amb la informació que has rebut al llarg del procés del TFG?
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10. Estàs satisfet/a amb l'atenció i guia del teu tutor/a del TFG?



4.2 Anàlisi ítems
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PERCENTATGES 

4.2 Anàlisi ítems

Comentaris (valoracions inferiors o =5)
El meu tutor ha passat de mi completament.
Guia 0, feedback final del treball entregat més tard de la data fixada, poca implicació, porta
La meva tutora es va comprometre a firmar-me un document I posar-me la nota, però vaig haver d'anar darrera seu perquè ho 
fes, sense obtenir cap resposta per part seva i finalment ho va fer 10 dies més tard del límit establert. Em sembla una falta de
respecte.
No he rebut bon tracte per part del tutor. La seva ajuda ha estat nul.la. Un absolut desastre
Bàsicament, el procés de tutorització i seguiment per part de la meva tutora, ha estat pèssima. No vaig poder començar a 
redactar el TFG  fins gairebé 3 setmanes abans de la data d'entrega, perquè ella no em donava cap pauta concreta. Un cop 
iniciada la redacció del treball escrit,  era gairebé inviable concretar tutories amb ella, tot i que la veia cada dia a les 
pràctiques.  Dos dies abans d'entregar-ho em va dir que no tindria temps per donar-li un darrer cop d'ull, i que ja assumia que 
m'hauria esforçat. 
El tutor me dio unas directrices erróneas
El meu tutor ha sigut un total incompetent que a dues setmanes de lliurar el TFG encara no sabia de què el feia, tot i haver-li-
ho dit feia mesos i haver-li entregat els esborranys al llarg del procés.
La comunicació amb la tutora ha sigut extremadament complicada: mesos sense respondre e-mails, 0 seguiment, feedback 
molt escàs en cada entrega. Només ha sigut útil la tutora en les últimes 4 setmanes abans de la presentació, que sí que m'ha 
ajudat amb el resum i la presentació.
Crec que necessitava més atenció, correcció dem treball, resum. Lo que ve seguint un tutor ...
Perquè les critiques que he rebut per part de la meva tutora del tfg en cap moment han sigut constructives, sinó destructives.
En cap moment m’he sentit recolzada, per a mi, ha sigut lo pitjor de tota la carrera.
Només he realitzat una reunió amb el tutor el curs passat, abans de realitzar les pràctiques. L'atenció posterior ha estat 
mínima, no em resolia totes les preguntes que li formulava i no m'ha transmès gairebé cap feedback sobre el treball i 
aspectes a millorar.
Falta de guia, els comentaris sobre el treball eren molt genèrics. 
Poques tutories, poca guia i correus ignorats
Molt poca preocupació per part del tutor o tutora cap a l'alumne/a
Incompetencia y poca atención al alumnado

4.2 Anàlisi ítems

Comentaris (valoracions inferiors o =5)
Porque no me ha ayudado a saber si algo era correcto o no y no me ha dado información de actos que el exigía. 
Molt poc seguiment del treball a les revisions
La tutorització ha estat deficient, no he tingut feedback de més de la meitat del treball abans d'entregar-lo quan l'havíem 
acordat amb la tutora i tot i haver-li enviat amb temps perquè me'l pogués proporcionar. 
Muchos de los correos enviados no han obtenido respuesta, poca tutorización, la información de plazos de entrega no 
claros 
No hi ha hagut seguiment
Primer de tot la tutora que se'm va assignar estava de baixa. Pel que el tutor de la ub i també coordinador del CSMIJ de 
Granollers no tenia molt temps per mi i havia d'abandonar quasi totes les sessions clíniques. Per una altre part, encara 
que li envies cada setmana el que feia de TFG, el tutor em deia que estava tot bé, encara que en la nota final no crec que 
reflexes realment el meu esforç ni el feedback que se'm donava
Absència d'ajuda en la delimitació del tema + Feedback molt escàs dels documents enviats
La meva tutora ha sigut 0 empàtica. En cap moment ha tingut una paraula amable, tot el contrari, ha sigut molt 
desagradable amb mi. Fer el tfg ha sigut lo pitjor de tota la carrera ja que degut als e-mails que he rebut per part de la 
tutora totalment fora de to, he patit d’ansietat. Mai cap professor de la Ub m’ha tractat com aquesta senyora ho ha fet 
(sense cap tipus de respecte). Les seves crítiques MAI han sigut constructives, per el que no he aprés res amb ella, al 
contrari, sempre han sigut destructives. 
'-No em responia a tots els missatges.  -Quan em feia la correcció del TFG em deia que certes coses estaven malament 
però sense dir el perquè. -Molt exigent
No s'ha mostrat gaire disposada a rebre alumnes per tal de fer tutories
No m’ha ajudat en casi res
S'ha realitzat un seguiment molt escàs del treball per part de la tutora, enviant les correccions els dia abans de l'entrega,
així com dades essencials per poder realitzar el treball
M’hagués agradat tenir més tutories i més temps per consultar diferents aspectes així com un seguiment més constant 

4.2 Anàlisi ítems

Comentaris (valoracions inferiors o =5)

Perquè crec que com a tutor hauria d’haver una comunicació més continuada així com a un seguiment 
més personal i continuat com altres tutors han realitzat amb els seus alumnes. Crec que la meva tutora 
ha fet molt bon treball alhora de les correccions i la orientació, però m’hagués agradat que hagués sigut 
un tracte i una orientació més continuada
Hagués agraït un tracte més continuat 
Perquè no m’ha proporcionat informació respecte els aspectes més formals sobre l’entrega i la 
presentació del Treball (procediment, requeriments formals, dates finals, etc) Tampoc m’ha ofert massa 
ajuda a l’hora de l’elaboració del treball.
Crec que ha faltat temps per fer les pertinents tutories del TFG, 
Poca informació sobre el procés
No hem tingut molta comunicació
Perquè no hi ha temps, no es pot arribar a les pràctiques, habituar-te, pensar el tema, revisar-lo amb el 
tutor, passar o recollir dates... Tot és molt "Ub", quadriculat, castrador i la informació l'has de suplicar tot 
i que els tutors encara s'ofenen si preguntes.
No hi ha hagut la comunicació esperada. Tot i això, quan s'han pogut realitzar tutories ha estat de gran 
ajuda
Durant les pràctiques es molt atenta, però un cop acabades hi ha manca d'informació
Realment, amb la meva tutora no he tingut molt de contacte, ha sigut més amb la companya que 
portava la tesis del qual ha format part el meu estudi. De totes maneres, estic contenta amb el resultat.
No he sentit una comunicació fluida ni una tutorització per part del meu tutor durant tots aquest mesos. 
Manca de pautes, d'atenció i d'interès



4.2 Anàlisi ítems

11. Estàs satisfet/a amb el tema tractat en el teu TFG?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

=8,27 ; DS=2,01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

=8,03 ; DS=1,40

12. Estàs satisfet/a amb les competències i aprenentatges adquirits al llarg del 
procés del TFG?

4.2 Anàlisi ítems

13. Estàs satisfet/a amb com ha quedat el teu TFG escrit (plantejament, resultats, 
reflexió...)?
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14. Estàs satisfet/a amb la teva exposició oral del TFG davant del tribunal?

4.2 Anàlisi ítems

15. Estàs satisfet/a amb l'avaluació feta pel teu tutor/a del TFG escrit?
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=8,26 ; DS=2,14

Desconec la seva avaluació
Després de totes les coses que he canviat i que m'he anat adaptant en tots els canvis m'esperava millor nota i tampoc sé perquè la 
nota és la que és i el perquè no he tret més nota
Encara no sé la nota del TFG
hi ha coses que vaig haver de canviar quan havia seguit les pautes que m'havia comentat 
Las modificaciones necesarias fueron expresadas por la tutora dos días antes de la entrega,
M'esperava una nota més alta. També estic pendent de possible cita perquè m'expliqui concretament en quines coses fallava, ja que
per les correccions del treball semblava que anava ben encarrilat.
No estic d’acord amb la seva puntuació. 
No ha fet cap seguiment, per tant és difícil que la seva valoració sigui coherent
No he rebut ajuda en tot el treball i les correccions a més de enviar-les tard no eres gaire clares
No he rebut la nota per part del meu tutor. L'única qualificació que he vist ha sigut la final (TFG+presentació), tot i que vaig fer la 
tramesa del TFG escrit a principis de juny.
no tinc la nota encara
Perquè encara no la he rebut
Perquè no sé ni on he fallat, que és el que hauria pogut millorar si ella m'hagués tutoritzat com toca. I sé que hauria pogut treure un 
9, si ella s'hagués pres el temps per revisar-m'ho quan tocava.
Perquè no tinc res ni m’ha comentat res
Simplement no va mirar-se'l.

Comentaris (valoracions inferiors o =5)

4.2 Anàlisi ítems

16. Estàs satisfet/a amb l'avaluació feta pel tribunal del teu TFG oral?
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=7,42 ; DS=2,43

Al finalitzar l'exposició m'han donat un feedback molt positiu. M'han felicitat per la feina feta, han mostrat molt d'interès i
expectació pel tema presentat. I finalment la nota que obtinc és d'un 7, fent-me disminuir molt la puntuació final del TFG, ja 
que en el treball escrit tinc un 10. 
Cada tribunal puntúa diferente. La puntuación por parte de mi tribunal ha sido nefasta, no se qué es lo que han valorado, 
pero no se me ocurre ninguna justificación que explique esa nota. Fatal. He ido a más exposiciones y no era diferentes de 
gente con mucha más nota que yo (no me baso solo en mi opinión).
Com dic, és molt "Ub", plantejant temes difusos és difícil que t'escoltin i que entenguin conclusions, és tot molt cognitiu-
conductual i tancat.
Considero que el tribunal hauria d'estar format per especialistes de l' àmbit del TFG. 
Crec que la nota de l'oral està molt condicionada pel que has tret en el treball escrit, de manera que la nota que tinc a l'escrit 
és la mateixa que a l'oral quan considero que m'he defensat molt bé i el power point estava molt treballat, m'esperava que en
l'oral em pujaria més. 
Desconec la seva avaluació
El comentari oral i la nota posada no coincideixen en absolut.
El tribunal ha estat massa crític, no ha valorat cap aspecte positiu del treball i no ha estat just en la valoració.
El tribunal no conocía mi tema y por ello me valoraron negativamente

Comentaris (valoracions inferiors o =5)



4.2 Anàlisi ítems

Comentaris (valoracions inferiors o =5)

Em van posar pegues però em deien que es que havia tingut un bon suport (el powerpoint) i aquest era fet per mi i em va fer gràcia perquè ho van 
dir com si tingués sort i era fet per mi el suport visual
Encara no sé la nota
La retroalimentació rebuda per part d'un membre del tribunal em va ferir.
M' han semblat inadequades les crítiques realitzades pels membres del tribunal. S' ha de tenir en compte que es un treball que ha portat molta feina 
i que ha sigut valorat per la meva tutora, que m' ha indicat les correccions necessàries i que m' ha guiat al llarg de tot el procés. No te sentit que la 
meva tutora valori positivament el treball i els membres del tribunal no hi vegin sentit. Per altre banda s' ha criticat el fet de no referenciar les 
diapositives. En cap presentació de cap treball he referenciat mai les dispositives ni trobo a la rúbrica el punt on s' indiqui això. En general, no hi ha 
hagut cap comentari constructiu, res positiu. M’agradaria entendre-ho per que dedicar tant de temps a un treball i presentar amb tanta il·lusió per 
rebre un feedback tant negatiu i sortir amb aquesta sensació es molt desagradable.

No crec que la valoració del tribunal s'ajusti ni a la presentació oral duta a terme ni al contingut del treball. No entenc en què han basat la seva 
valoració, i no he estat gens còmode durant la presentació.

No estaria d'acord amb la nota veient com ha anat l'exposició, i m'agradaria que m'expliquessin la nota a partir de la rúbrica.
No se la nota encara
No s'ha tingut pràcticament en compte la presentació en si, només fent esment del treball escrit i amb un aire gens constructiu, mes aviat destructiu 
i amb preguntes fora de l’àmbit que abastava la temàtica del treball, completament fora de lloc. Un to molt fora de lloc i gens de recolzament per 
part del tribunal, tot el contrari.
no tinc la nota encara

Només feedback i crítiques negatives sense tenir la suficient informació del tema exposat
PERQUE CREC QUE LA PUNTUACIO DEL TFG ORAL VA EN RELACIÓ ALS COMPONENTS QUE FORMEN EL Tribunal, EN HI HAN DE MÉS 
O MENYS Flexibles, I DE MÉS O MENYS ESTRICTES. CREC QUE SI HAGUÉS TINGUT UN ALTRE Tribunal LA MEVA NOTA HAGUÉS ESTAT 
MILLOR, JA QUE HE ESTAT DE PUBLIC A D'ALTRES PRESENTACIONS (amb errades no acceptables a final de carrera) Amb ALTRE Tribunal I 
ESTÀ CLAR QUE LA SORT D'ADJUDICACIÓ DEL MATEIX JUGA UN PAPER IMPORTANT A LA Obtenció DE LA NOTA FINAL, TOT I QUE 
EXISTEIX LA Rubrica DE CORRECCIÓ EXISTEIX MOLTA VARIETAT ENVERS ELS CRITERIS AVALUATIUS PER PART DEL JURAT.

Perquè no he acabat d'entendre el que hi ha darrere la nota, en acabar l'exposició no han fet cap valoració, han anat directament a les preguntes i 
algunes no m'han semblat del tot adequades (fent valoracions del contingut del treball).

4.2 Anàlisi ítems

Comentaris (valoracions inferiors o =5)

Porque se han valorado criterios que debería haber valorado el tutor y no los profesores de la presentación. Como las 
características del trabajo bibliográfico.

Realment hi ha moltes divergències segons quin tribunal sigui, alguns docents semblen molt estrictes i per molt que 
s'hagin acomplit quasi tots els criteris la nota no es correspon amb tots els esforços dedicats, a més que si la temàtica 
no els resulta apassionant... És molt injust que un 50% de la nota vagi en la part oral, després d'un any treballant dur.

se'm va interrompre la exposició a la meitat per un dubte d'un dels membres del tribunal. Al no entendre la meva 
resposta va posar cares rares i em va condicionar per la resta de l'exposició. Al final vaig veure que posava la mateixa 
nota en tota la graella sense ni mirar els ítems, em sembla una falta de respecte a mi i a la meva feina

Se'ns demana brevetat i concisió, però després van trobar a faltar dades , que segons el meu criteri no eren rellevants 
pel tema tractat. Vaig trobar incongruent la rúbrica amb l'avaluació feta, i crec que el tribunal va estar esbiaixat, potser 
pel fet que ja coneixent la nota del treball escrit. No se'm van fer preguntes, només se'm va donar la seva opinió.  
tampoc la he rebut

Un dels membres del tribunal ha destacat únicament aspectes negatius del treball, sense premiar mínimament l'esforç 
que hi he dedicat. Sé que no és un treball de 10, no soc un psicòleg expert i sé que tots els errors que ha comentat són 
certs, ja que òbviament he realitzat errors. Però tot això no treu que tenir mínim una o dues valoracions positives per 
membre del tribunal ajudi a sortir satisfet de la feina realitzada durant tot el procés. En el meu cas, he sortit totalment 
desesperançat i amb la sensació d'haver perdut tot l'estiu.
Un dels membres del tribunal va qüestionar coses del treball escrit que no tocaven i que tampoc eren correctes i això 
em va baixar la nota, quan va per rúbrica.

4.2 Anàlisi ítems

17. Creus que les competències i els aprenentatges adquirits durant el procés del 
TFG et seran útils en un futur?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

=7,80 ; DS=2,14

Comentaris

= Les dades pel que fa a l’avaluació per part de l’alumnat no 
varien significativament respecte de cursos anteriors, 
malgrat el canvi de format (preguntes/administració). 

+ Alt percentatge de participació en comparació amb altres 
enquestes de satisfacció (+ del 60%)

+ Molt alta satisfacció amb el tutor/a, més d’un 45% 
valoren amb excel·lent

- Els casos, malgrat el % és baix, on l’alumne no ha rebut 
l’atenció desitjada per part del tutor/a o bé pels membres 
del tribunal.
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1 Implementar els canvis en relació a 
l’AVALUACIÓ TFG

2 Fer de l’avaluació de JULIOL un veritable 
comiat del grau

Altres Acabar tasques pendents
Renovar informació web facultat, alguna és poc precisa i 
porta a algun malentès

Editar una guia curta en format vídeo (format Influencer)

DEPARTAMENT/ secció COORDINADOR 
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació 

Secció de Processos Cognitius 
Sra. Susana Aparicio 

Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació 

Secció de Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Dr. Josep Lluis Conde 

Psicologia Clínica i Psicobiologia 

Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Dra. Damaris Muñoz 

Psicologia Clínica i Psicobiologia 

Secció de Psicobiologia
Dra. Montserrat Colell 

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa 

Secció de Psicologia Social 
Dr. Jordi Escartin

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa 

Secció de Psicologia Quantitativa
Dr. Jaume Turbany

Han col·laborat els membres de la Comissió del TFG:

I la becaria durant els cursos 2017-18 i 2018-19: Ana Cortijos


