
G U I A D ’ A P R E N E N TA T G E
TREBALL FI DE GRAU

1. Fitxa descriptiva

TITULACIÓ:  Grau en Infermeria

MATÈRIA:  Ciències de la Salut ANY ACADÈMIC: 2022-2023

TIPUS: Treball fi de grau SEMESTRE: Quart curs

CODI - ASSIGNATURA: G405-Treball fi de Grau GRUP: Matí/Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ:

CATALÀ, CASTELLÀ - classes
CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS – recursos

2. Professorat

Coordinador de l’assignatura:  

Dr. Juan Roldán Merino. juan.roldan@sjd.edu.es. Coordinador. 

Professorat:  

Dr. Adria Almazor Sirvent. adria.almazor@sjd.edu.es. Professor titular 
Dr. Oscar Bautista Villaècija. oscar.bautista@sjd.edu.es. Professor titular 
Dra. Ainoa Biurrun Garrido. ainoa.biurrun@sjd.edu.es. Professora titular 
Prof. Jaime Carballedo Pulido. jaime.carballedo@sjd.edu.es. Professora titular 
Profª. Marta Dominguez del Campo marta.dominguez@sjd.edu.es. Professora titular  
Dra. Mariona Farrés Tarafa. mariona.farres@sjd.edu.es. Professora titular 
Profª. Ivette Fernández Gibert. ivette.fernandez@sjd.edu.es. Professora titular  
Dr. Manuel Vicente Garnacho. manuelvicente.garnacho@sjd.edu.es. Professor titular  
Dra. Montserrat Girabent Farrés. montserrat.girabent@sjd.edu.es. Professora titular 
Profª. Emma Gómez Fernández. emma.gomez@sjd.edu.es. Professora titular 
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Dra. Barbara Hurtado Pardos. barbara.hurtado@sjd.edu.es. Professora titular  
Dra. Carmen Jerez Molina. carmen.jerez@sjd.edu.es. Professora titular   
Dra. Montse Lamoglia Puig. montse.lamoglia@sjd.edu.es. Professora titular  
Dr. David Lorenzo Izquierdo. david.lorenzo@sjd.edu.es. Professor titular  
Profª. Meritxell Perez Beltran. meritxell.perez@sjd.edu.es. Professora titular  
Profª. Carme Rovira Riera. carme.rovira@sjd.edu.es. Professora titular  
Dr. Sergio Sanchez Nuño.  sergio.sanchez@sjd.edu.es. Professor titular 
Dra. Susana Santos Ruiz. susana.santos@sjd.edu.es. Professora titular 
Profª. Claudia Serra i Masmitjà. claudia.serra@sjd.edu.es. Professora titular 
Dra. Noemí Serra Payá. noemi.serra@sjd.edu.es. Professora titular  
Dra. Nathália Silva Fontana Rosa. nathalia.silva@sjd.edu.es. Professora titular 
Prof. Manuel Tomas Jiménez manuel.tomas@sjd.edu.es. Professor titular 
Dr. Xavier Viñals Álvarez Xavier.viñals@sjd.edu.es. Professor titular 
Mariam Aloauli. Professora col·laboradora 
Carles Blanch Mur. Professor col·laborador 
Carla Chacon Valera. Professora col·laboradora 
Alex Cano Velasco. Professor col·laborador 
Dr. Gerard Colomar Pueyo. Professor col·laborador 
Dra. Maria Goretti López Ramos. Professora col·laboradora 
Dra. Laura Lahuerta Valls. Professora col·laboradora 
Carme Quiñoa. Professora col·laboradora 
Dr. Antonio Rafael Moreno Poyato, Professor col·laborador 
Dra. Lucia Muñoz Narbona. Professora col·laboradora 
Dra. Anna Ramió Jofre Professora col·laboradora 
Dra. Sara Sanchez Balcells. Professora col·laboradora 
Susana Sanchez. Professora col·laboradora 

3. Prerequisits

Per a matricular l’assignatura Treball Fi de Grau, és necessari haver superat 174 crèdits
obligatoris.  

4. Objectius

L’estudiant ha de ser capaç de dissenyar, estructurar i Elaborar un treball o projecte original i
individual relacionat amb els àmbits que integren el grau, a partir de la pauta de desenvolupament
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de projecte que realitzarà a partir del seguiment amb el seu tutor/a, Serà també capaç de Presentar
i defensar el TFG davant d’un tribunal universitari avaluador o comissió avaluadora. 

 

5. Crèdits

L’assignatura té un total de 6 ECTS que correspon a 150 hores de treball de l’estudiant. D’aquests
es duran a terme aproximadament:

25 hores presencials.

37,5 hores de treball dirigit i

87,5 hores de treball autònom.  

6. Blocs temàtics i organització dels continguts

 

Introducció al TFG (procés i calendari, aspectes formals, dates de presentació, procés de
tutorització, compromisos de l’estudiant i del tutor/a, plagi, qüestions d’estil i redacció,...). 

Selecció del tema i del problema a Investigar. 

Metodologia de treball 

Cerca bibliogràfica avançada 

Gestor bibliogràfic (Mendeley) 



Presentació oral d’un projecte de recerca. 

Aspectes ètics de la Recerca. 

Com publicar i escriure un article de recerca. 

 

* En els diversos continguts es treballa amb perspectiva de gènere, és a dir, es fa rellevància en
aspectes diferencials de la professió i el tenir cura segons el gènere.   

7. Enfocament metodològic

Tipologia  Objectius  Activitats 
% temps
previst 

Presencial (a
l’aula) 

Empoderar a l’estudiant per a
l’elaboració d’un projecte de
recerca.  

Seminaris de contingut propi de
l’assignatura. 

25% 

Dirigit (fora de
l’aula) 

Guiar i orientar a l’estudiant
en el disseny i en l’elaboració
del seu projecte de recerca
(TFG) 

Consulta de material de referència 

Tutories presencials i virtuals 
25% 

Autònom (fora
de l’aula) 

Dissenyar, estructurar i
Elaborar i redactar el projecte
de recerca. 

Cerca d’informació bibliogràfica,
lectures, treball crític reflexiu, treball
de camp i redacció del projecte de
recerca (TFG) 

50% 



8. Competències

Generals: 

Compromís ètic (capacitat crítica 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 presa de decisions i adaptació a
noves situacions). 

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en
català i castellà i una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat / capacitat de
buscar, utilitzar i integrar la informació). 

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar projectes / capacitat de
buscar i integrar nous coneixements i actituds). 

 

Específiques: 

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

9. Resultats aprenentatge

L’estudiant al finalitzar l’assignatura serà capaç de: 

Resultats de coneixement 

Demostrar la integració de les competències específiques i transversals definides en els
diferents àmbits docents de la titulació. 

 

Resultats d’habilitat 

Elaborar un treball o projecte original i individual relacionat amb els àmbits docents que
integren el grau. 

Respectar l’autoria de la documentació utilitzada. 



Expressar capacitat de reflexió crítica i respectuosa. 

Presentar i defensar el TFG davant del tribunal universitari (comissió avaluadora). 

10. Avaluació ( com avaluarem que ho han après )

L’avaluació continuada és un element del procés d’ensenyament-aprenentatge que inclou els
procediments duts a terme al llarg d’una assignatura per recollir i valorar de manera progressiva i
integrada les evidències de l’aprenentatge, per part de l’estudiant, de les competències de
l’assignatura recollides a la guia d’aprenentatge.  

Alguns procediments de l’avaluació continuada, tenen lloc al final d’una etapa del procés
d’ensenyament-aprenentatge (tema, mòdul, bloc de continguts, assignatura) i tenen com a finalitat
determinar el grau d’assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que són objecte
d’aprenentatge en l’assignatura. El seu resultat és una qualificació. 

 

Els criteris de l’avaluació continuada són: 

Presentar-se i/o realitzar obligatòriament totes les proves avaluatives programades. 

L’avaluació és continuada i formativa, i es realitzarà a través de les següents proves
avaluatives:  

 

1.
Avaluació del treball escrit. Suposa el 60% de la nota final del TFG. El treball escrit s’avaluarà
en cada lliurament. També inclou la participació als Seminaris planificats, el seguiment del
Tutor/a de TFG. 

 



Paràmetres i percentatge d’avaluació del treball escrit,  

Treball Escrit 

Primer lliurament Pregunta de recerca,...  5% 

Segon Lliurament Marc teòric, antecedents, .....  30% 

Tercer Lliurament Metodologia, limitacions,...  25% 

Quart lliurament Treball final (cronograma, bibliografia,...)  30% 

Seguiment del TFG   10% 

 

2.
Avaluació oral del TFG: Defensa del TFG davant un tribunal. La presentació oral suposa el
40% de la nota final del TFG. 

 

Paràmetres i percentatge d’avaluació de la presentació oral 

Coneixements   50% 

Actitud  20% 

Presentació  30% 

 



La matrícula de l’assignatura dóna dret a una sola convocatòria d’avaluació en el mes de juny
de 2023. Aquesta assignatura no te revaluació. 

 

Un NO PRESENTAT (NP) en el 40% de la ponderació global de les proves avaluatives de
l’assignatura comporta la qualificació de (NP), i caldrà tornar a matricular l’assignatura. 

 

Lliuraments obligatoris del TFG: 

 

Lliurament  Continguts 
Campus
Virtual 

Avaluació del
lliurament 

Data dels
lliuraments 

1er.
Lliurament 

Pregunta de recerca 

Paraules clau identificades 

Bases de dades, fonts
d’informació seleccionades
i estratègia de cerca 

Document
word 

Tutor segons
rubrica
d’avaluació 

Novembre 

2022 



2on.
Lliurament 

1er. Lliurament (canvis
realitzats) 

Marc teòric i conceptual 

Antecedents i estat de la
qüestió 

 Justificació i objectius.... 

Document
word 

Tutor segons
rubrica
d’avaluació 

Febrer 2023 

3er.
Lliurament 

1 er. i 2on. Lliurament (amb
el canvis realitzats) 

Metodologia,... (segons la
tipologia de treball) 

Document
word 

Tutor segons
rubrica
d’avaluació 

Abril 2023 

4art.
Lliurament 

1 er., 2on. i 3 er. Lliurament
(amb el canvis realitzats) 

Treball complert en format
pdf. 

Document
pdf 

Tutor segons
rubrica
d’avaluació 

Maig 2023 

Defensa  Presentació publica  Oral  Tribunal  Juny 2023 

 



En cada lliurament el tutor/a avaluarà el propi lliurament i els canvis realitzats en els anteriors
lliuraments. 

Per poder aprovar l’assignatura l’estudiant haurà de superar amb un 5 (sobre 10) cada una de les
proves avaluatives (treball escrit i defensa oral).  

Els membres del tribunal, l’aula i el horari de presentació es comunicarà una setmana abans de la
defensa. 

Les proves avaluatives amb NP sense causa extraordinària degudament justificada,
s’avaluen amb la qualificació de 0 fent mitjana amb la resta de proves avaluatives. 

Els treballs de seminari requereixen d’assistència obligatòria per a poder ser computats. No
presentar-se a seminari avaluador de forma injustificada suposa un zero en la nota del
mateix. No s’admetrà l’entrega de tasques fora de termini o en format individual. 

 

Idioma de la prova avaluativa  

La llengua vehicular de la universitat per a les proves avaluatives és el català, l’estudiant que ho
necessiti podrà demanar la prova en castellà o en anglès . Per poder demanar-ho l’estudiant ho
haurà de sol·licitar per escrit durant els primers 15 dies des de l’inici de la docència de
l’assignatura. Aquest tràmit s’ha de realitzar a la secretaria d’estudiants. 

 

Informació important sobre la consideració de causes extraordinàries d’absències a proves
avaluatives 

Sempre que estiguin certificades documentalment, durant la formació de Grau en Infermeria del
Campus Docent Sant Joan de Déu es consideren causes extraordinàries o majors que podrien
justificar fer canvis o ajornaments d’una prova avaluativa: 

L’ingrés hospitalari (de l’estudiant o d’un familiar fins a primer grau de consanguinitat). 

L’aïllament per motius de Covid.  



La defunció d’algun familiar fins a segon grau de consanguinitat.  

La competició final en esportistes d’elit.  

Les citacions judicials. 
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