
Orientacions per a la 

realització del TFG

Grau en Educació Social



Normatives:
Real Decret RD 1393/2007
Reial Decret RD 861/2010
Normativa Reguladora de l'avaluació i de la qualificació de 
l'estudiantat a la UdL
Reglament del Treball de fi de grau de la FCE 

Segons el RD pel que s’estableix la ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials [RD 1393/2007] …

 Las enseñanzas universitarias oficiales de Grado concluirán 
con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado
[art. 12.3]

 El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, 
deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 
orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
titulo [art. 12.7]

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542-C.pdf
http://www.udl.cat/export/sites/UdL/udl/norma/Ordenacio_academica/xNORMATIVA_REGULADORA_DE_LxAVALUACIO_I_DE_LA_QUALIFICACIO_DE_LxESTUDIANTAT_A_LA_UDL_-_modif_CG29-01-10x.pdf
http://www.educacionsocial.udl.cat/export/sites/EducacioSocial/info/tfg_sencer.pdf


ES TRACTA D’UN TREBALL DISCIPLINAR 
D’APROFUNDIMENT

CARÀCTER 
TRANSVERSAL

Els TFG han d’estar 
orientats a l’avaluació
de competències del 
títol

L’estudiantat haurà de 
demostrar que pot 
establir relacions 
efectives entre diferents 
matèries del grau

Aspectes com: 
planificació del treball, 
estratègies de resolució 
etc. són ...

RESPONSABILITAT 
DE L’ESTUDIANT

En un TFG, l’activitat 
de l’estudiant és 
fonamentalment …

ACTIVITAT 
AUTÒNOMA



Dues orientacions bàsiques

Professional:

• Treballs que “simulen” situacions professionals:

• projectes d’intervenció social,

• disseny de materials i/o recursos,

• projectes d’emprenedoria social,

• etc

Recerca teòrica/empírica:

• Treball de revisió crítica i actualització teòrica en
profunditat d’un tema específic en educació social.

• Investigació sobre un tema específic propi de
l’educació social que contingui una fonamentació
teòrica i un treball empíric.

APORTACIO NOVA

CREATIVITAT

ORIGINALITAT



1. Tenir 168 crèdits aprovats

2. Tenir les següents matèries aprovades :

 Informàtica i estadística

 Mètodes  d’investigació  social

 Tècniques d’investigació social

Un únic període de matrícula
Matrícula ordinària, al setembre

Un únic període d’avaluació
Avaluació al juny

Si un alumne necessita allargar aquest període haurà 
de demanar-ho i justificar-ho per escrit en el termini 
establert. 

Fer la presentació al setembre no implica ampliar el 
nombre de tutories.



Els àmbits temàtics del TFG

En el sondeig del mes de maig (previ a la matriculació)
s’han de seleccionar, ordenats per grau d’interès,
3 àmbits temàtics, d’entre el següent llistat:

• Infància i família en risc social
• Adolescència en risc social
• Addiccions
• Gent gran
• Salut mental
• Discapacitat/diversitat funcional
• Participació social i animació sociocultural
• Immigració i multiculturalitat
• Justícia
• Gènere i acció socioeducativa  
• Serveis socials d’atenció primària
• Desenvolupament i cooperació internacional
• Exclusió social 
• Emprenedoria Social



L’estudiant omple un formulari amb una proposta
d’àmbit temàtic/ tema de recerca

• El contingut del TFG, s’haurà d’acabar de definir
conjuntament amb el tutor/a assignat.

Quan s’elegeix el tema, també cal tenir present ...

• Que es pot relacionar el TFG amb l’àmbit de 
pràcticum.

• La possibilitat de treballar alguna part del treball 
amb algun company/a interessat pel mateix àmbit.

Assignació de tutor/a

• La Facultat asigna un tutor/a a cada alumne a l’inici
de curs.

• L’alumne ha de posar-se en contacte amb el seu
tutor/a.



El TFG està planificat per a ser cursat
durant el quart curs (setembre – juny).

El nombre de crèdits assignats al TFG del
Grau d’Educació Social és igual a 12 ECTS.

Això suposa una dedicació de 300 hores
(correspon a una dedicació de 8
h./setmana de treball autònom durant 10
mesos).

ÉS MOLT IMPORTANT DISSENYAR EL
CALENDARI DE TREBALL D’AQUESTES 8
HORES DE DEDICACIÓ SETMANALS PER
UNA ADEQUADA GESTIÓ DEL TEMPS.



Activitats dirigides

Activitats d’avaluació

Activitats supervisades

Activitats autònomes

Sessions grupals (formació 
en aspectes metodològics i/o 
instrumentals necessaris per 
al desenvolupament del TFG)

Tutories individuals i/o en 
petit grup  amb entregues 
parcials del treball

Importància de la selecció de 
tasques, la planificació, 
l’organització del temps, ....

Treball i actitud  a les 
tutories
Treball escrit final
Exposició oral (pública)



Exemple orientatiu de distribució de les activitats

a. Segona quinzena setembre:

a. Trobada informativa general de coordinació

b. Sessions formatives des del servei de Biblioteca.

c. Primer contacte tutor/a alumne: darrera setmana de

setembre: consens sobre el tema i modalitat de treball

de fi de grau

QUATRE TUTORIES OBLIGATÒRIES

b. Octubre: primera tutoria amb la presentació escrita del

disseny del TFG

c. Novembre: segona tutoria amb la presentació del resultat i

anàlisi de la cerca bibliogràfica

d. Gener: tercera tutoria presentació del treball acordat en la

segona tutoria

e. Març: presentació de resultats i plantejament de l’anàlisi

f. Juny: treball escrit i exposició oral de caràcter públic



D’acord, amb EL Reglament de TFG de la FCE,
l’estudiant ha de presentar dos exemplars (un serà
en paper-preferiblement a doble cara- i l’altre en
format electrònic, i es penjarà a l’espai virtual de la
matèria).

La extensió orientativa del treball escrit és de 80
pàgines ( bibliografia i annexos a part).

L’estudiant haurà de presentar un resum del treball (
màxim 150 paraules) prèvia revisió del tutor/a.

Oportunament es farà pública la data i hora en que

cada treball haurà de ser exposat públicament.

Els tutors de TFG s’agruparan per parelles per
avaluar conjuntament l’exposició oral dels diferents
treballs tutoritzats.



L’avaluació del TFG es planteja com una avaluació contínua i, 
d’acord amb el Reglament del TFG aprovat per la Facultat 
contempla tres moments

 Fase 1 Elecció del tema i disseny del treball

 Fase 2 Desenvolupament del TFG 

 Fase 3 treball escrit  i presentació oral

D’acord amb el Pla d’estudis del Grau d’ Educació Social de la 
FCE, l’avaluació del TFG es farà tenint en compte els següents 
percentatges:

• Valoració del disseny  i planificació del TFG(20%). 
• Valoració del treball de camp /documentació/projecte 

(25%) 
• Valoració del treball escrit  (35%) 
• Participació en tutories (10%)
• Presentació oral  (10%)

L’alumne pot consultar la rúbrica a l’espai virtual de 
la matèria


