Els treballs finals (TFG/TFM) a la
UOC
Marc normatiu vigent
D’acord amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que regula els ensenyaments
universitaris oficials a l’Estat espanyol, totes les titulacions oficials de grau i de màster han
de culminar obligatòriament amb la presentació i defensa pública d’un treball final (de grau o
de màster) individual i especialitzat, orientat a l’avaluació de les competències associades a
la titulació.

Què, com i quan?
L’estudiant ha de cursar el TF durant la fase final de la titulació i pot ser semestral o anual.
Perquè un estudiant el pugui fer ha de complir uns requisits acadèmics que són establerts
per cada programa.
No és necessari que l’estudiant hagi superat tota la resta d’assignatures però sí que hi ha
uns requeriments mínims, que s‘estableixen a cada programa, per poder matricular-se del
TF.
Els treballs finals de grau han de tenir un mínim de 6 crèdits i un màxim del 12,5 per cent del
total dels crèdits de la titulació.
Els treballs finals de màster han de tenir un mínim de 6 crèdits i un màxim de 30.
A la UOC, els treballs finals tenen una càrrega lectiva d’entre 6 i 18 crèdits, en funció de
cada titulació.

Tipus de treballs finals (TF) a la UOC
Els TF a la UOC poden ser dels dos tipus següents:

● Professionalitzadors
Treballs orientats a descriure, analitzar, valorar o plantejar solucions a situacions o
problemes reals vinculats a la pràctica professional, en un o més àmbits
ocupacionals i en una o diferents disciplines.

● De recerca
Treballs orientats a la iniciació o l’aprofundiment a la recerca bàsica o aplicada,
orientats a obtenir i analitzar informació o bé a resoldre problemes o plantejaments
científics, i que poden ser emmarcats en un o més àmbits disciplinaris.

Format dels TF
Seguint els criteris de l’ l’AQU, els treballs finals es poden presentar en els formats
següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Article de revista
Assaig
Informe clàssic de recerca.
Proposta de producte. Anàlisi de cas
Dictamen
Implantació d’una proposta d’intervenció
Informe de recerca
Informe o memòria professional
Memòria de producte
Memòria d’una proposta d’intervenció
Revisió bibliogràfica

En el marc de cada assignatura de TFG/TFM es decideixen, i es publiquen al pla
docent de l’assignatura, quins d’aquests formats s’accepten en cada cas.

Estructura dels TF
El treball final de grau o de màster, tingui el format que tingui, s’acostuma a
presentar per mitjà de tres elements: (1) memòria del treball; (2) producte associat
(només en determinades titulacions, majoritàriament tècniques), i (3) presentació en
públic. La memòria es presenta d’acord amb l’estructura següent (en negreta els
apartats obligatoris):

●
●
●
●
●

Portada
Llicència de publicació
Resum o abstract (dues-tres llengües)
Paraules clau (dues-tres llengües)
Índex o sumari de continguts
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● Introducció
● Objectius
● Metodologia
● Desenvolupament (és format per elements diferents segons el tipus de
treball)
● Resultats
● Conclusions
● Línies de futur
● Bibliografia i webgrafia
● Annexos

Presentació i defensa dels TF
La presentació o defensa pública del TF a la UOC és en format audiovisual i té una
durada aproximada de deu-vint minuts segons el que marqui cada programa.
L’estudiant fa una presentació audiovisual del TF que ha elaborat i l’envia a l’aula
docent de l’assignatura. El debat amb la Comissió Avaluadora pot ser asíncrona i,
per tant, fer-se a la mateixa aula deixant alguns dies (dos dies com a màxim serien
els recomanats) perquè l’estudiant respongui a les preguntes que la Comissió li hagi
fet. Així, les defenses dels TFG poden ser dels tipus següents:
●
●

Defensa pública asíncrona a l’aula de l’assignatura (recomanada)
Defensa individual no pública i síncrona per mitjà de videoconferència

Presentació i defensa (TFM)
Les defenses de Treballs Finals de Màster (TFM) a la UOC son totes síncrones i
públiques, amb l’objectiu de garantir els estàndars de qualitat universitaria
recomanats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU) des del model d’educació en línia de la UOC.
La defensa de treballs finals de màster es fa a través d’una sessió en directe per
videoconferència, on s’estableix un diàleg al voltant del treball entre l’estudiant i la
comissió avaluadora. Per garantir el caràcter públic de la defensa, aquestes es
publiquen a través d’un espai web accessible per a tota la comunitat UOC.
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Seguiment docent del TF: la figura del tutor/a
D’acord amb la guia de l’AQU, el procés d’elaboració de treballs finals requereix
«l’acompanyament i supervisió d’un/a tutor/a [...]. En termes generals, el tutor/a
orienta, fa el seguiment del projecte i assessora l’estudiant en cadascuna de les
fases del TF: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i
defensa».
El tutor/a de TF és l’encarregat d’orientar l’estudiant, fa el seguiment del projecte i
assessora l’estudiant en cadascun dels aspectes del TF (conceptualització,
fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa).
Al final del període d'avaluació contínua, el tutor/a de TF emet un informe en què
explica el treball fet per l’estudiant durant el semestre i fa recomanacions de
preguntes i de nota final a la Comissió Avaluadora.
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