
 1 

TREBALL FI DE GRAU   

 

 

El Treball Fi de Grau és una de les matèries obligatòries de 6 ECTS, que forma part de 

la titulació de Grau en Infermeria. 

La realització del TFG consisteix en elaborar un treball individual relacionat amb les 

matèries que integren el Grau i els àmbits d’actuació propis de la disciplina Infermera. 

 

1. Competències  
 
1.1 Competències Transversals 

• Compromís ètic: capacitat ètica i autocrítica; capacitat de mostrar actituds 

coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques. 

• Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions 

globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica; capacitat de prendre decisions 

i adaptació a noves situacions.  

• Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per 

escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge 

especialitzat; capacitat de buscar, usar i integrar la informació. 

• Capacitat creativa i emprenedora: capacitat de formular, dissenyar i gestionar 

projectes; capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds. 

• Sostenibilitat: capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d’actuacions en 

el seu àmbit; capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques. 

• Treball en equip: capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte 

comú; capacitat de col·laborar en equips interdisciplinars i en equips multiculturals. 

 

1.2. Competències Específiques 

• 1. Pràctica professional, ètica i legal 1.1. Responsabilitat 1.1.1. Acceptar el deure 

de rendir comptes i la responsabilitat dels propis judicis i actes professionals 1.1.2. 

Reconèixer i diferenciar la pròpia responsabilitat de la d’altres membres de l’equip 

de salut, professionals i no professionals.  

• 1. Pràctica professional, ètica i legal 1.2. Pràctica ètica 1.2.1 Exercir d’acord als 

codis deontològics i de conducta de la professió 1.2.2 Exercir amb respecte a la 

dignitat, cultura, valors, creences i drets de la persona i grups 1.2.3 Defensar els 

drets de la persona/grups dintre del sistema de salut. 

• 2. Prestació i gestió de cures 2.1. Prestació de cures 2.1.1. Valoració 2.1.1.1 

Utilitzar un marc de valoració basat en l’evidència per a recollir dades sobre la salut 
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física, mental i aspectes soci culturals de la persona i grup 2.1.1.2 Analitzar, 

interpretar i documentar les dades obtingudes. 

• 2. Prestació i gestió de cures 2.1 prestació de cures 2.1.4 Avaluació 2.1.4.1 

Avaluar els progressos realitzats per a la consecució dels resultats previstos en 

col·laboració de la persona i grup 2.1.4.2 Documentar i utilitzar els resultats de 

l’avaluació per a modificar el pla de cures.  

• 3. Desenvolupament professional 3.1 Identificar la importància de la investigació 

per a l’assoliment dels objectius de salut de la persona i grups 3.2 Utilitzar les 

millors evidències científiques disponibles, l’experiència infermera i el respecte pels 

valors i creences de la persona i grup, al proporcionar i avaluar les cures infermers 

3.3 Donar suport i contribuir a la investigació en les cures infermers i de salut en 

general.  

• 3. Desenvolupament professional 3.4 Prendre part en les activitats de millora de la 

qualitat. 

• 3. Desenvolupament professional 3.5 Contribuir activament al desenvolupament 

professional continuat per a millorar la pràctica infermera 3.6 Contribuir al 

desenvolupament professional d’altres membres de l’equip de salut.  

• 3. Desenvolupament professional 3.7 Usar la pràctica reflexiva per a identificar les 

pròpies capacitats i limitacions professionals i buscar el suport apropiat. 3.8 

Aprofitar les oportunitats d’aprendre amb altres persones que contribueixen a 

l’atenció. 

 

1.3  Objectius 

• Afavorir l’adquisició de les competències específiques i transversals definides en 

les diferents matèries de la titulació mitjançant la realització del Treball Fi de Grau 

(TFG).  

• Realitzar un projecte individual relacionat amb les matèries que integren el grau i 

els àmbits d’actuació propis de la disciplina (hospitalari, d’atenció primària, 

comunitari i sociosanitari). 

• Presentar i defensar el TFG davant un tribunal universitari (comissió avaluadora)  

 

1.4 Requisits per poder cursar l’assignatura de Tre ball Fi de Grau 
 
Per poder matricular l’assignatura TFG, cal tenir superades les següents assignatures: 

- Anatomia Humana 

- Fisiologia 

- Fisiopatologia 
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- Ciències Psicosocials aplicades a la salut 

- Bioquímica i Nutrició 

- Farmacologia Clínica 

- Instruments dels Estudis de la salut 

- Ètica i Legislació Professional 

- Iniciació a la Metodologia Científica, Documentació i TIC 

- Infermeria Gerontològica 

- Estades Clíniques I, II, III 

- Infermeria Clínica II 

- Infermeria Comunitària 

 
1.5 Compromís de l’estudiant 
 
L’estudiant es compromet a: 

- Conèixer i seguir el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i la normativa del TFG. 

- Seguir les recomanacions del seu tutor/a. 

- Presentar les memòries d’elaboració i el TFG segons indica el cronograma 

semestral del Pla d’Acció Tutorial. 

- Presentar i defensar el TFG en el període establert. 

 

1.6 Tutor/a TFG: assignació i funcions 

Per a la realització del TFG cada estudiant tindrà assignat un tutor/a des de primer 

curs, dins del Pla d’Acció Tutorial. 

L’assignació del tutor/a de TFG es realitzarà de forma aleatòria en el moment d’ingrés 

de l’estudiant de primer de Grau. El tutor/a de TFG, és el mateix que el tutor/a de PAT 

(Pla d’Acció Tutorial).  

 

Les funcions del tutor del TFG són: 

- Assessorar l’estudiant sobre el tema escollit i la documentació necessària 

per la seva elaboració. 

- Orientar l’estudiant i revisar el TFG durant el període de realització. 

- Avaluar les memòries de preparació del TFG. 

- Donar el vist-i-plau per la presentació del TFG, a la seva finalització. 

 

1.7 Comissió de Treball Fi de Grau 
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La Comissió de TFG està integrada per una representació de les diferents àrees de 

coneixements implicades en la docència del Grau i presidida per un/a coordinador/a 

nomenat per la Comissió de Grau. 

 

1.7.1 Funcions de la Comissió del TFG 

• Elaborar el pla docent de l’assignatura de TFG 

• Recollir, revisar, proposar i aprovar els projectes de TFG 

• Fer pública la llista dels treballs acceptats 

• Proposar les comissions d’avaluació 

• Vetllar pel compliment de les directrius i normativa 

• Coordinar el procés d’avaluació del TFG 

 

 

 

1.7.2 Funcions del/a coordinador/a del TFG  

• Presidir la comissió de TFG 

• Rebre les actes de les comissió d’avaluació 

• Verificar i validar les qualificacions i signar les actes 

• Vetllar pel compliment de les funcions de la comissió del TFG i de la comissió 

avaluadora (tribunals) 

 

1.8 Comissió d’avaluació 

La Comissió d’avaluació és l’òrgan d’avaluació del TFG. 

Estarà constituïda per dos membres. Un president i un vocal a proposta de la comissió 

del TFG. El president serà el professor/a de més categoria acadèmica i antiguitat dels 

professors assignats. Almenys un professor/a haurà de ser professor/a titular de 

l’E.U.I. de Sant Joan de Déu.  

En cap cas els membres del tribunal poden ser el/a tutor/a del TFG. 

 
 
 
2. Elecció del tema i tipus de TFG 
 
El TFG tractarà sobre matèries pròpies de la titulació i integrarà coneixements que 

s’han adquirit durant el procés de formació teòrica y pràctica. 

La naturalesa del treball pot ser : 

- Revisió bibliogràfica 

- Programes d’educació per a la salut 
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- Pla de cures estandaritzat 

- Projecte de recerca 

 

 

3. Criteris per a la presentació, formalització i d efensa 

 

3.1 Dates de presentació del TFG 

El lliurament del TFG es farà en el setè semestre, en les dates que s’indiquin en el 

programa de l’assignatura. 

 

3.2 Característiques de la defensa: rol de l’estudi ant i rol de la comissió 

• L’estudiant exposarà el TFG de forma oral i pública. 

• Excepcionalment, l’exposició per part de l’estudiant podrà ser a porta tancada 

si es dóna una situació d’excepció, prèvia valoració per part de la Comissió de 

TFG. 

• L’acte de l’exposició tindrà una durada aproximada de 10 a 15 minuts, a criteri 

del president. 

• Una vegada finalitzada l’exposició el tribunal podrà obrir un torn de preguntes o 

realitzar reflexions, suggeriments o donar la seva opinió. 

• Facultativament, a criteri del president, es podrà permetre la participació del 

públic assistent a l’exposició. 

• El tribunal qualificarà a porta tancada el TFG d’acord amb els criteris establers 

d’avaluació. El tribunal signarà l’acta corresponent. 

 

 

4. Criteris d’avaluació  

 
Informe de seguiment  PAT - TFG. Suposa el 30% de la nota final del TFG)  
 
Avaluació Treball Fi de Grau. Treball escrit.  Suposa el 50% de la nota final del TFG  

Avaluació Treball Fi de Grau. Presentació oral.  Suposa el 20% de la nota final del 

TFG  

 


