
Organització del TFG    
Ensenyament de Podologia  

  La Comissió de Treballs de Fi de Grau (CTFG), és l’òrgan 
competent per decidir tot allò referent al TFG. Està formada 
per quatre professors i el Cap d’estudis. 

 

 El Cap d’estudis és nomenat coordinador de l’assignatura i 
presideix la CTFG. És qui signa les actes de les qualificacions i 
publica el pla docent. 



Característiques del TFG  

 El TFG  es desenvolupa a l’assignatura semestral  de 6 crèdits 
ECTS, programada al segon semestre de quart any. 

T.F.G. 

obligatoria 

optatives 

Practicum III 



Característiques del TFG 

 

 L’alumne haurà de elaborar, presentar i defensar un projecte  
que suposi la integració de la formació rebuda al llarg de la 
titulació.  

 

 El contingut del TFG es pot desenvolupar en base a: 
 Treballs experimentals/empírics relacionats amb la 

titulació.  
 Treballs de revisió, documentació i recerca bibliogràfica 

centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. 
 Treballs de caràcter aplicat i/o vinculats al Pràcticum.  



Característiques del TFG  

 El requisit per poder matricular el TFG és tenir superats 174 
crèdits obligatoris. 

 



Característiques del TFG  

 El requisit per poder matricular el TFG és tenir superats 174 
crèdits obligatoris. 

 

PODOLOGIA – Curs 2012-13 
 

34 alumnes 



Oferta 

 Els professors que imparteixen docència en la titulació són 
els que fan la proposta dels projectes de TFG i la fan arribar a 
la CTFG. 

 

 Els estudiants també poden proposar a la CTFG temes per al 
TFG durant el període de preinscripció. La proposta ha de 
contenir: 
 Títol 

 Objectius 

 Pla de treball 



assignació de temes i tutors 

 Poden ser tutors dels TFG els professors Titulars i 
Col·laboradors que imparteixin docència en la titulació.  

 

 En el moment de fer la preinscripció de l’assignatura de TFG, 
els alumnes poden triar fins a un màxim de tres opcions de 
tutor i els han d’ordenar per ordre de preferència. 

 

 L’adjudicació dels projectes es farà segons la nota de 
l’expedient acadèmic ponderada amb el nombre de crèdits 
superats. 



Avaluació 

 La CTFG proposa les comissions avaluadores, les quals 
estaran integrades per tres professors d’àmbits docents 
diferents del Grau en Podologia, preferentment per dos 
professors del Departament de Podologia i un altre de la 
resta de Departaments implicats en la docència del Grau. 

 

 Es proposaran tantes comissions avaluadores com siguin 
necessàries , en base als treballs presentats. La proposta 
inicial es de 10 treballs a avaluar per cada comissió. 



Avaluació 

L'avaluació del TFG inclou: 

 La presentació d'una memòria escrita  i l’informe de 
seguiment del treball emes pel tutor ( 50 % de la nota). 

 

 L’exposició i la defensa oral del TFG en què l’alumne ha de 
presentar  el treball d’acord amb els objectius inicials ( 50 % 
de la nota). 

 


