Facultat d’Economia i Empresa

Orientacions sobre la vinculació del Treball de Fi de Grau i les Pràctiques externes curriculars
Segons la normativa de TFG de la Facultat d’Economia i Empresa, el TFG es pot dur a terme de
forma simultània o be consecutiva a la realització de practiques externes curriculars. En aquest
cas, l’estudiant pot vincular ambdues assignatures.
Qui pot sol·licitar la vinculació del TFG i les pràctiques externes curriculars?
Els estudiants que estiguin en condicions de matricular-se del TFG i estiguin matriculats, en el
curs acadèmic, de l’assignatura optativa Pràctiques Externes poden sol·licitar vincular ambdues
assignatures. Cal recordar que per matricular les pràctiques externes curriculars l’estudiant ha
de tenir assignada prèviament una pràctica. Per tant, per vincular el TFG amb les pràctiques
l’estudiant ha de tenir assignades prèviament les pràctiques curriculars.
Les pràctiques externes no curriculars no es poden vincular.
Què significa vincular ambdues assignatures?
El TFG ha de versar sobre alguns dels aspectes teoricoconceptuals, metodològics i/o tecnològics,
en sentit ampli, que s’han treballat directament en les pràctiques externes.
En aquest cas, el TFG comporta la realització per part de l’estudiant i de forma individual d’un
projecte, un estudi o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin les
competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació i que
s’apliquen en el context específic de les pràctiques externes curriculars.
Cal remarcar que la memòria de pràctiques no pot ser un TFG, ja que es tracta de dues
assignatures diferents, que tenen unes competències i habilitats diferents i que s’han d’avaluar
de manera diferent.
Ha de ser un treball que l’hagi realitzat i escrit l’estudiant, com a mínim en una part molt
significativa. Si el treball es realitza en el sí d’una empresa o institució, aquesta haurà de donar
la seva conformitat per escrit a la utilització per part de l’estudiant del treball/informe/estudi
com a Treball de Fi de Grau seu personal. Els drets d’autor del TFG són exclusius de l’alumne,
com a autor del treball. La UB tan sols serà dipositària, sense poder-ne fes cap us.
El tema del TFG és totalment lliure. Però:
• El TFG ha de ser un treball universitari, escrit i realitzat per l’estudiant
• En el cas que l’alumne utilitzi dades o fonts de l’empresa o institució on fa les pràctiques
per al seu TFG, l’empresa o institució haurà de permetre explícitament aquest ús.
• El TFG ha de reunir i ser representatiu de coneixements, tècniques i competències
adquirits durant els cursos del Grau.
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• Ha de tenir un objectiu clar i una conclusió concreta.
• Ha de tenir una estructura acadèmica (índex, bibliografia, etc.), segons s’assenyala en les
instruccions del TFG.
Sol·licitud
L’estudiant, un cop ja té assignades les pràctiques externes curriculars, ha de lliurar la sol·licitud
de vinculació al coordinador/a de TFG del seu ensenyament. La sol·licitud de vinculació ha
d’anar acompanyada del pla formatiu de les pràctiques externes curriculars.
El/La coordinador/a del TFG del grau resol la sol·licitud de vinculació i assigna l’estudiant a un
grup/tutor concret.
Tutorització
Els estudiants tenen el mateix tutor tant per les pràctiques externes curriculars com pel TFG,
que el tutoritza, orienta i en fa el seguiment en les dues activitats.
Tenint en compte la previsió del nombre d’estudiants que poden vincular ambdues assignatures
en un curs acadèmic, la Comissió de TFG de la Facultat sol·licita a cada un dels departaments
implicats en la docència dels graus un nombre determinat de tutors de TFG+Pràctiques.
L’assignació de professorat tutor al grup d’estudiants es realitzarà, en el màxim possible, segons
l’afinitat temàtica dels departaments.
A més, es preveu la tutorització adhoc del TFG+Pràctiques. L’estudiant pot escollir lliurement un
tutor/a específic que no s’hagi proposat pels departaments. En aquest cas, ha de presentar un
projecte específic de TFG (on ha de constar el títol, els objectius i el pla de treball) així com el pla
formatiu de les pràctiques externes curriculars signat per l’estudiant i pel professor tutor que es
proposa, amb el vistiplau del cap de departament.
ECTS
TFG + PRACT
6 ects TFG
6 ects PRACT
12 ects TFG
6 ects PRACT
18 ects TFG
6 ects PRACT

Hores Gr@D
per estudiant
(TFG+Pract)
4+6=10

Número
d’estudiants a
tutoritzar
6

Hores
dedicació
GR@D TFG
24

Hores
dedicació
GR@D PRACT
36

Hores
dedicació
GR@D Total
60

8+6=14

4

32

24

56

12+6=18

3

36

18

54

En la taula següent es detallen els grups d’estudiants així com el reconeixement de la dedicació
del professorat tutor, seguint les directrius academico-docents de la UB. En el benentès que en
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el cas que un tutor tutoritzi un número inferior d’estudiants, o bé una tutorització ad-hoc, la
càrrega docent en hores GR@D serà per estudiant.
Seguiment i avaluació
Els alumnes han de seguir tot el procés d’avaluació de les pràctiques i del TFG de manera
independent. Així, en el cas de les pràctiques hauran de contestar els dos qüestionaris i fer una
memòria de pràctiques tal i com estableix la normativa de la facultat. En el cas del TFG, hauran
de seguir tot el procés de realització i valoració corresponent als TFG (sessions de tutorització
grupals i/o individuals, qüestionaris de seguiment, etc.), tal i com estableix la normativa de la
facultat.
Les dues assignatures tenen una qualificació de forma independent, tot i que en l’avaluació del
TFG el tutor i el tribunal han de disposar també de la memòria de pràctiques i de la seva
avaluació (tant del tutor com del tutor de l’empresa i de la institució).
Calendaris
S’estableixen dos calendaris segons el semestre de matrícula del TFG.
a) Si l’estudiant s’incorpora (o té ja assignades) a les pràctiques externes curriculars al llarg
del mes de setembre i octubre, ha de presentar la sol·licitud de vinculació com a màxim
la segona setmana d’octubre
b) Si l’estudiant s’incorpora (o té ja assignades) a les pràctiques externes curriculars al llarg
del mes de novembre, desembre, gener i febrer, ha de presentar la sol·licitud de
vinculació com a màxim la segons setmana de març
Els estudiants que realitzin les pràctiques externes curriculars fora d’aquests períodes no podran
vincular ambdues assignatures.
La resolució de vinculació i l’assignació de professorat tutor es realitzarà la tercera setmana
d’octubre i la tercera setmana de març respectivament.
Període inici
realització
pràctiques
SetembreOctubre

Data màxima
sol·licitud
vinculació
Segona setmana
d’octubre

Realització
Resolució
vinculació i
TFG
assignació tutor
Màxim
tercera Octubresetmana d’octubre Gener

Novembre-Febrer

Segona setmana
de març

Màxim
tercera Març-juny
setmana de març
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Lliurament TFG i
memòria de
pràctiques
Períodes establerts
facultat:
finals
gener
Períodes establerts
facultat: finals juny

Facultat d’Economia i Empresa

Calendari de processos
Sol·licitud vinculació
TFG+PRACT

Assignació de tutor

Seguiment TFG+PRACT
Lliurament
documentació

Qualificació
TFG+PRACT

Tenir assignades pràctiques curriculars i
matriculades
Petició vinculació
Document formalitzat de vinculació
Petició tutor ad-hoc
Document de tutorització ad-hoc

Oficina pràctiques

Aprovació vinculació i tutor ad-hoc

Estudiant
Coordinador TFG del grau
Estudiant
Cap de Departament
Coordinador TFG del grau
Coordinador TFG del grau

Petició als departaments

Àrea Acadèmica Facultat

Nomenament tutors

Departaments

Assignació tutors a estudiants

Coordinador TFG del grau

Orientació i seguiment TFG: reunions grupals,
individuals i qüestionaris de seguiment
Seguiment de les pràctiques: qüestionaris
TFG
Memòria de pràctiques

Tutor TFG+Pràctiques

Qualificació memòria de pràctiques

Tutor / Tutor de l’empresa

Tutor TFG+Pràctiques

En cas d’optar a la presentació pública del TFG Tribunal
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Màxim 30 d’octubre
Màxim 28 Febrer
Màxim 2 set. d’octubre
Màxim 2 set.de març
Màxim 2 set. d’octubre
Màxim 2 set.de març
Màxim 3 set. d’octubre
Màxim 3 set. de març
Juntament a la petició de la resta de
tutors. Setembre
Juntament a la petició de la resta de
tutors. Setembre
Màxim 3 set. d’octubre
Màxim 3 set. de març
Octubre a gener
Març a juny
Dates establertes per la Comissió de
TFG de la facultat: finals de gener
Dates establertes per l’oficina de
pràctiques: màxim 1 mes després de
finalitzar-les
Dates establertes per la Comissió de
TFG de la facultat: finals de gener
Dates establertes per l’oficina de
pràctiques: màxim 1 mes després de
finalitzar-les
Febrer-Juliol
Reavaluació: setembre

