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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos
Crèdits 0.3 presencials (7.5 hores) 5.7 no presencials (142.5 hores) 6 totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

13:00h 14:00h Dimarts 01/10/2012 28/06/2013 nº 7 Beatriu
de PinósMarian Amengual Pizarro

marian.amengual@uib.es 10:00h 13:00h Dimecres 01/10/2012 28/06/2013 Nº7 Beatriu
de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Estudis Anglesos Treball fi de grau Quart curs Grau

Contextualització

El treball de Fi és una assignatura obligatòria ubicada al segon semestre de quart curs de Grau dels Estudis
Anglesos, amb una dedicació de 150h., de les quals un màxim de 7,5h. es podran dedicar a activitats
presencials (tutoria, orientacions metodològiques i avaluació).
El TFG s’inclou en el mòdul d’Aplicacions dels Estudis Anglesos, el qual intenta facilitar el procés de
transició entre l’ensenyament universitari i el món laboral. Al situar-se al final del període formatiu, el
TFG permet verificar l’adquisició gradual i transversal de les distintes competències del Grau, així com
de les diverses destreses i coneixements necessaris per a promoure la investigació, l’ampliació dels estudis
universitaris i el desenvolupament de l’exercici professional.

A l’hora de matricular-se de 4t curs, l’estudiant haurà de seleccionar tres línies temàtiques de les oferides
per a la realització del TFG i n’haurà de marcar l’ordre de preferència, tot i que l’assignació definitiva de la
línia temàtica serà posterior al procés de matrícula. Cada estudiant tindrà un tutor assignat. Durant la primera
setmana del període lectiu del 2n semestre de 4t, l’alumne es reunirà amb el tutor, qui li explicarà els criteris
i el calendari d’avaluació. Així mateix, el tutor i l'alumne acordaran plegats el títol provisional del treball
i el calendari de visites.

El termini de lliurament del TFG al professor tutor que s'estableix per al curs 2012-2013 és el 31 de maig de
2013. L’alumne haurà de presentar dues còpies en suport físic al professor tutor. El professor tutor qualificarà
el treball i lliurarà una còpia a la Comissió de TFG perquè dugui a terme la avaluació externa o segona
avaluació.
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Les dates de defensa oral dels treballs, que constaran al calendari oficial d'exàmens, seran els dies 27 i 28 de
juny de 2013. En el període d'avaluació extraordinària s'estableix la data del 2 de setembre per al lliurament
del treball escrit al tutor. La defensa pública del TFG no és recuperable i per tant, no s’estableix un període
d’avaluació extraordinària per aquesta darrera activitat.

L'alumne tindrà a la seva disposició un espai virtual a la plataforma Moodle que recollirà tota la documentació
relativa al TFG

Requisits

Essencials
Per a la realització del Treball de Fi de Grau (TFG) en Estudis Anglesos, l'alumnat haurà d'haver superat els
60 crèdits ECTS de formació bàsica més 90 crèdits ECTS obligatoris i 12 crèdits ECTS optatius.

Competències

El TFG comporta l'assoliment de dos tipus de competències: 1) les competències que el pla d'estudis associa
a l’assignatura TFG , que són idèntiques per a tots els treballs d’un mateix estudi i 2) les competències i
coneixements atribuïts a la temàtica específica del treball, que varien en funció del treball i que determina
cada tutor.

Aquesta guia docent només descriu el primer grup de competències. El segon grup de competències,
vinculades específicament al treball triat, serà explicat per al professor tutor durant les sessions de tutories
establertes amb l’alumnat durant la primera setmana del període lectiu del 2n semestre.

Específiques
1. Capacitat d’interpretar i produir documents acadèmics o informes tècnics de la disciplina..
2. Coneixement i comprensió de les aportacions principals de les disciplines relacionades amb els Estudis

Anglesos (lingüística, lingüística aplicada, estudis literaris, estudis culturals)..

Genèriques
1. Capacitat d’interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica..
2. Capacitat de relacionar i integrar idees i coneixements procedents de diverses fonts i disciplines i

aplicar-los a la pràctica..
3. Capacitat de generar idees noves (creativitat) i de dissenyar i gestionar projectes..
4. Capacitat de transmetre coneixements disciplinaris, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i

solucions davant d’un públic especialitzat o no especialitzat..

Continguts
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S’exposen, a continuació, les línies temàtiques que s'ofereixen per al curs 2012-2013 vinculades al dos
itineraris o mencions del Grau: A) Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de Llengües Estrangeres i la
Traducció i B) Cultura Anglòfona Contemporània.

Continguts temàtics
A. ITINERARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES
ESTRANGERES I LA TRADUCCIÓ

1. Ensenyament, aprenentatge i avaluació de segones llengües
Tutora: Marian Amengual Pizarro
Places: 3

2. Construint cultures: aproximació a la traducció literària
Tutora: Caterina Calafat

Places: 2

3. Aprenentage i ensenyament de llengües en contextos multilingües
Tutora: Maria Juan Garau
Places: 3

4. Lingüística de corpus, amb especial referència a la variació en llengua anglesa
Tutora: Lucía Loureiro Porto
Places: 3

5. Percepció i producció de la parla
Tutor/a: Lucrecia Rallo Fabra
Places: 3

6. Variació i canvi lingüístic en llengua anglesa
Tutora: Cristina Suárez Gómez
Plazas: 3

B. ITINERARI DE CULTURA ANGLÒFONA CONTEMPORÀNIA
1. Gènere i cultura al mon anglòfon

Tutora: Patricia Bastida Rodríguez
Places: 2

2. Literatura anglòfona des del segle XVIII fins l'actualitat
Tutora: Patricia Bastida Rodríguez
Places: 2

3. Literatura Comparativa i cultura de la Francofonia
Tutora: Caterina Calafat

Places: 2

4. Literatura dels EUA (segle XX)
Tutora: Marta Fernández Morales
Places: 3

5. Cuestiones de identidad cultural en las literaturas postcoloniales anglòfonas
Tutor/a: Paloma Fresno Calleja
Places: 2

6. Revisiones y reescrituras del canon literario desde perspectivas postmodernas, postcoloniales y
de género

Tutor/a: Paloma Fresno Calleja
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Places: 2

7. Ficció televisiva i cultura popular anglesa (segle XX-XXI)
Tutor/a: Rubén Jarazo Álvarez

Places: 3

8. Censura i recepció de la literatura anglesa: de William Shakespeare a J.K. Rowling
Tutor/a Rubén Jarazo Álvarez

Places: 2

9. Literatura Nordamericana Contemporània (Segles XX i XXI)
Tutor: Antoni Monserrat Ferrer
Places: 3

10. Anàlisi, esenyament i avaluació del fet cultural i literari en llengua anglesa
Tutora: Eduard Moyà Antón
Places: 3

11. Literatura Moderna y Contemporánea Británica (s. XVIII a la actualidad)
Tutor/a: Eva M. Pérez Rodríguez
Places: 3

12. El Regne Unit: aspectes històrics, culturals i identitaris
Tutor/a: José Igor Prieto Arranz
Places: 3

13. Contemporary Irish literature and culture
Tutor/a: Aida Rosende Pérez
Places: 2

14. Postcolonial and/or feminist literatures in English
Tutor/a: Aida Rosende Pérez
Places: 1

15. Literatura Infantil Anglòfona. Perspectives Contemporànies
Tutora: Magdalena Vázquez Amer
Places: 3

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Tutories ECTS Tutories amb el
professor tutor del
TFG

Grup petit (P) Assessorament, revisió de lectures i referències bibliogràfiques, i
seguiment adequat del procés de tutela.

La primera setmana del període lectiu del 2n semestre de 4t l’estudiant
acudirà a la primera sessió de tutoria amb el professor tutor assignat.
En aquesta sessió el professor i l’estudiant acordaran el títol provisional
del treball, el professor explicarà a l’estudiant els criteris i el calendari
d’avaluació, i acordaran plegats un calendari de visites. Finalment, els dos
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
signaran per duplicat un compromís acadèmic on figuraran la línia temàtica
assignada, el títol provisional del treball, tots els criteris d’avaluació i el
sistema i les dates d’avaluació.

Avaluació Defensa oral
pública del TFG

Grup petit (P) Defensa oral i pública del TFG davant un Tribunal integrat per professors
de la comissió de TFG o per docents externs a la comissió. En cap cas, el
tutor del treball no podrà formar part del tribunal avaluador.

La defensa oral del TFG només la realitzaran aquells estudiants que
obtinguin una qualificació igual o superior a 7.25/8.5 en el treball escrit i,
per tant, vulguin obtenir l'excel.lència en la seva qualificació final.

Avaluació Lliurament del
TFG

Grup petit (P) Lliurament (dues còpies en suport físic) del TFG al professor tutor per a
la seva avaluació segons els criteris d’avaluació establerts pel tutor i les
orientacions metodològiques per a la presentació de treballs acadèmics
(htpp://ffl.uib.es/digitalAsset/125/125894_orientacions.pdf). Validació de
la nota proposada per part del Tribunal avaluador (Comissió de TFG). La
nota màxima del treball escrit és de 8.5/10.
El TFG tindrà una extensió màxima d’entre 5.000 i 7.500 paraules i s’haurà
de redactar necessàriament en llengua inglesa.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Recerca i elaboració del
TFG

Recerca, anàlisi i reflexió crítica de la informació procedent de diverses fonts i
disciplines per a la preparació i elaboració del Treball de Fi de Grau.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 7.5 0.3 5
Tutories ECTS Tutories amb el professor tutor del TFG 5.5 0.22 3.67
Avaluació Defensa oral pública del TFG 1 0.04 0.67
Avaluació Lliurament del TFG 1 0.04 0.67

Activitats de treball no presencial 142.5 5.7 95
Estudi i treball autònom individual Recerca i elaboració del TFG 142.5 5.7 95

Total 150 6 100
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A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació del TFG es repartirà en tres parts:

a. Aspectes Formals (20% de la nota): grau de compliment de les Orientacions Metodològiques per
a la Presentació de Treballs cadèmics (http://ffl.uib.es/digitalAssets/125/125894_orientacions.pdf) o de
qualsevol altre llibre d’estil alternatiu o complementari que la comissió de Treball Fi de Grau o el tutor
hagin posat efectivament a disposició de l’estudiant. Si el tutor o la Comissió opten per complementar o per
substituir les Orientacions de la Facultat, s’ha de fer constar als criteris d’avaluació.

b. Competències i coneixements generals (40% de la nota): grau d’assoliment de les competències i dels
continguts que el pla d’estudis associa a l’assignatura Treball Fi de Grau o al mòdul en què s’inscriu, i grau
d’assoliment de les competències bàsiques del Grau (Vegeu l'apartat 4 d'aquesta guia docent).

c. Competències i coneixements específics (40% de la nota): grau d’assoliment de les competències i els
coneixements que es poden associar a la línia temàtica assignada. Aquestes competències i aquests continguts
els especificarà el professor tutor i els explicarà a l'alumnat tutelat.

Els percentatges anteriors es concreten de la manera següent:

a. Defensa pública del Treball oral (activitat no recuperable): 15%. Només per aquells estudiants que
obtinguin una qualificació igual o superior a 7.25/8.5.

b. Redacció del treball escrit (activitat recuperable): 85%. La qualificació màxima d'aquesta activitat és de
8.5/10. Extensiò màxima: entre 5.000 i 7.500 paraules (apèndixs inclosos)

Avaluació: a+b = 100%.

Procediment d’avaluació.

L’avaluació del Treball de Fi de Grau tindrà sempre dos agents avaluadors: 1) el professor tutor i 2) la
Comissió de TFG o un tribunal (integrat per tres professors) determinat per la Comissió. El tutor no podrà
formar part de la segona instància d'avaluació (ni com a membre del tribunal ni com a membre de la Comissió
de TFG).

El professor tutor emplenarà una graella d’avaluació i la lliurarà a la Comissió de TFG, que la validarà o
la modificarà. En els casos en la que la qualificació final sigui igual o superior a 7.25/8.5, l'alumnat podrà
procedir a la defensa oral del treball. La defensa oral serà pública i es farà davant la Comissió de TFG o
bé davant un tribunal. La defensa oral es realitzarà necessàriament en llengua anglesa i tindrà lloc dins el
període d'avaluació del segon semestre.
En cas necessari, la Comissió de TFG actuarà de tribunal de revisió de la qualificació. Aquesta Comissió
rebrà tota la documentació relacionada amb l’avaluació dels treballs i en publicarà les qualificacions.
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Defensa oral pública del TFG

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Defensa oral i pública del TFG davant un Tribunal integrat per professors de la comissió de TFG o per

docents externs a la comissió. En cap cas, el tutor del treball no podrà formar part del tribunal avaluador. La
defensa oral del TFG només la realitzaran aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior
a 7.25/8.5 en el treball escrit i, per tant, vulguin obtenir l'excel.lència en la seva qualificació final.

Criteris d'avaluació Defensa oral i pública del TFG davant del Tribunal. Només aquells estudiants que obtinguin una qualificació
igual o superior a 7.25/8.5 i, per tant, vulguin obtenir l'excel.lència podran sol.licitar la defensa pública del
TFG davant el Tribunal.

La defensa oral del TFG es realitzarà en llengua anglesa, no podrà ser llegida i tindrà una durada màxima de
15-20 minuts. Aquesta activitat no és recuperable.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Lliurament del TFG

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Lliurament (dues còpies en suport físic) del TFG al professor tutor per a la seva avaluació segons els criteris

d’avaluació establerts pel tutor i les orientacions metodològiques per a la presentació de treballs acadèmics
(htpp://ffl.uib.es/digitalAsset/125/125894_orientacions.pdf). Validació de la nota proposada per part del
Tribunal avaluador (Comissió de TFG). La nota màxima del treball escrit és de 8.5/10. El TFG tindrà una
extensió màxima d’entre 5.000 i 7.500 paraules i s’haurà de redactar necessàriament en llengua inglesa.

Criteris d'avaluació Lliurament de dues còpies en suport físic del TFG al professor tutor per a la seva avaluació segons els criteris
d’avaluació establerts pel tutor i les orientacions metodològiques per a la presentació de treballs acadèmics
(http://ffl.uib.es/digitalAssets/125/125894_orientacions.pdf).

Validació de la nota proposada per part del Tribunal avaluador (Comissió de TFG). La nota màxima del treball
escrit és de 8.5/10.

El TFG tindrà una extensió màxima d’entre 5.000 i 7.500 paraules (Apèndixs inclosos) i s’haurà de redactar
necessàriament en llengua inglesa.

Percentatge de la qualificació final: 85% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El professorat tutor indicarà la bibliografia específica per a cada treball durant les sessions de tutoria.

Bibliografia bàsica

- Orientacions Metodològiques per a la Presentació de Treballs Acadèmics (http://ffl.uib.es/
digitalAssets/125/125894_orientacions.pdf).

Bibliografia complementària

Altres recursos
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