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NORMATIVA DEL TREBALL DE FI DE GRAU DE PSICOLOGIA
(Aprovada per la Junta de Facultat de 18 de juliol de 2011)
El Real Decreto 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau
tenen com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiant d’una formació de caràcter general, en una o
diverses disciplines, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.
Aquesta normativa concreta, per al grau de Psicologia, aspectes relatius a la definició, organització,
matrícula, realització, defensa i qualificació del Treball de Fi de Grau (en endavant, TFG), d’acord
amb l’esmentat RD i amb la normativa general de TFG de la Universitat de Barcelona.
ART. 1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES GENERALS
1. El TFG forma part del pla d’estudis del títol de grau de Psicologia, es concreta en una
matèria/assignatura de 6 crèdits ECTS, haurà de realitzar-se en la fase final del pla d’estudis,
estarà orientat a l’avaluació de les competències associades a la titulació i en cap cas podrà ser
objecte de reconeixement.
2. En el moment de matricular l’assignatura TFG, l’estudiant/a haurà d’haver superat 180 crèdits
ECTS d’assignatures de formació bàsica i obligatòries del grau de Psicologia i haurà d’haver
matriculat la resta de crèdits de la titulació fins el total de 240. En el moment de la defensa del
TFG l’estudiant/a haurà de tenir aprovada l’assignatura Pràctiques en centres.
3. Les activitats formatives del TFG corresponen fonamentalment a treball autònom de
l’estudiant/a. És un treball individual que permet mostrar l’adquisició integrada de les
competències associades a la titulació. El TFG es realitza amb l’orientació d’un/a tutor/a.
4. Com a norma general, el TFG estarà vinculat a les Pràctiques en centres, tot i que també es podrà
realitzar sobre una de les propostes temàtiques oferides pel professorat del grau i aprovades per
l’òrgan corresponent. El TFG es desenvoluparà i avaluarà d’acord amb els criteris establerts en el
pla docent de l’assignatura.
5. Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG es regularan en els termes i
condicions previstos en la legislació vigent.
ART. 2. COMISSIÓ DE TREBALL DE FI DE GRAU
Tenint en compte les característiques especifiques del TFG del Grau de Psicologia i la seva vinculació
amb el Pràcticum de la titulació, i considerant també l’existència de la Unitat de Coordinació Docent
de Pràcticum, per tal de garantir la máxima coordinació de tots els processos, es crearà una Comissió
de TFG que quedarà constituïda com a comissió de la Unitat de Coordinació Docent de Pràcticum.
1. El/la coordinador/a de la Comissió de TFG será nomenat/da pel Consell d’Estudis a proposta de
la direcció de la Unitat de Coordinació Docent de Pràcticum (UCDP). Els membres de la Comissió
serán nomenats pel Consell d’Estudis a proposta del/la coordinadora de la Comissió de TFG.
2. Les funcions de la Comissió de TFG seran:
a) Elaborar el pla docent de l’assignatura TFG, que ha d’incloure les normes de presentació
formal dels TFG, i ajustar-se als acords relatius als continguts aprovats per la Comissió
Acadèmica del centre.
b) Recollir, revisar, proposar i aprovar els projectes de TFG.
c) Assignar estudiants/es a tutors/es.
d) Fer pública la llista dels TFG.
e) Proposar les comissions d’avaluació.
f) Vetllar pel compliment de la normativa de TFG.
3. Les funcions del/la coordinador/a del TFG seran:
a) Presidir la comissió de TFG.
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b) Rebre els informes dels tutors de TFG i fer-los arribar a les comissions d’avaluació.
c) Rebre les actes de les comissions d’avaluació.
d) Introduir les qualificacions finals i signar les actes.
e) Vetllar pel compliment de les funcions de la comissió del TFG.
ART. 3. TUTORS/ES
1. Com a norma general, el/la tutor/a de TFG serà el/la mateix/a que el/la tutor/a de Pràctiques en
centres. Podran ser tutors/es de Pràctiques en centres i TFG els professors i professores que
imparteixin docència a la titulació, i la seva designació es realitzarà d’acord amb el que preveu el
document de creació de la UCDP aprovat pel Consell de Govern.
2. Cada TFG ha de tenir com a mínim un/a tutor/a, el qual ha de ser un docent adscrit a la
Universitat amb un contracte amb vigència fins a la finalització del curs acadèmic corresponent.
Les funcions del/de la tutor/a seran:
a) Orientar el treball de l’estudiant/a durant el període de realització.
b) Lliurar, al final de la realització del TFG, un informe normalitzat valorant la feina duta a terme
per l’estudiant/a.
c) Participar en la qualificació dels TFG en els termes que estableixi el pla docent.
3. El/la tutor/a orientarà els/les estudiants/es en relació amb:
a) La delimitació de l’abast del treball.
b) El plantejament dels objectius.
c) L’establiment del calendari de realització del TFG.
d) La documentació i la metodologia a seguir.
e) El desenvolupament del treball.
f) L’obtenció de conclusions.
g) L’elaboració de l’informe de TFG.
h) La defensa.
4. El reconeixement de l’activitat acadèmica del professorat tutor dels TFG es farà d’acord amb els
criteris que aprovi la Comissió de Professorat del centre, derivats de les directrius d’organització
acadèmico-docent de la Universitat.
ART. 4. ASSIGNACIÓ DE PROJECTES DE TREBALL DE FI DE GRAU ALS/LES ESTUDIANTS/ES
1. El Consell d’Estudis establirà i aprovarà els criteris i el procediment per a l’assignació de
projectes als/les estudiants/es, i fixarà un calendari a l’efecte, a proposta de la Comissió de TFG.
2. L’estudiant/a que vulgui realitzar un canvi de projecte haurà de sol·licitar-ho per escrit motivat a
la Comissió de TFG en els terminis que aquesta ho estableixi.
3. La Comissió de TFG resoldrà sobre la petició de canvi de projecte en el termini establert prenent
en consideració les opinions dels/les interessats/des, assignant, si escau, un nou projecte de
TFG. Enfront d’aquesta resolució es podrà recòrrer d’acord amb el procediment establert davant
de la Comissió Acadèmica de la Facultat.
4. Els/les estudiants/es que en l’últim curs es trobin en un programa d’intercanvi, tindran dret a
l’assignació d’un projecte per a realitzar el TFG en les mateixes condicions que la resta
d’estudiants/es. La presentació i defensa d’aquest TFG es farà a la Facultat de Psicologia de la
Universitat de Barcelona.
ART. 5. MATRÍCULA
La matrícula del TFG es podrà fer efectiva en els dos semestres del curs acadèmic.
ART. 6. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
1. L’avaluació del TFG és contínua i inclou:
a) Informe de seguiment per part del/la tutor/a.
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b) Presentació d’una memòria escrita amb resum en anglès.
c) Defensa oral del TFG (amb caràcter opcional podrà ser en anglès) davant d’una Comissió
d’Avaluació.
La memòria del TFG s’ajustarà a les normes de presentació formals establertes per la comissió
del TFG.
Abans de la defensa del TFG, el/a tutor/a de cada treball complimentarà i farà arribar a la
comissió de TFG un informe normalitzat sobre l’evolució i grau d’assoliment de les competències
del TFG.
Els TFG seran avaluats per una Comissió d’Avaluació nomenada per la Comissió de TFG i pel/per
la tutor/a en la proporció que estableixi el pla docent. Serà el/la coordinador/a de TFG
l’encarregat/da de signar les actes oficials de qualificació.
Els TFG es qualificaran mitjançant una acta individual per a cada estudiant, dins dels períodes
establerts en el calendari acadèmic de la Universitat aprovat pel Consell de Govern.

Disposició Final: entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del curs següent a l’aprovació per part de la Comissió
Acadèmica de la Facultat de Psicologia.

3

