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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21624 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
Crèdits 0,24 de presencials (6 hores) 5,76 de no presencials (144 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 6, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Andreu Bover Bover
andreu.bover@uib.es

15:00 16:00 Dimecres 15/09/2015 26/01/2016 nº 13. Ed.
Beatriu de Pinós

Contextualització

El treball de fi de grau (TFG) s’ha d’entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l’avaluació
integrada de competències específiques i transversals associades al títol.

L’objectiu del TFG és realitzar una activitat autònoma i individual dirigida a aconseguir que l’alumne apliqui
i integri competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació d’Infermeria i que
permeti, per tant, l’avaluació de la seva formació general.

El TFG guarda relació amb la major part de matèries impartides durant els tres primers cursos, especialment les
que conformen el mòdul metodològic com són les: Bases conceptuals i metodològiques de Ciències de la salut,
Bases històriques, conceptuals i metodològiques de les cures, Promoció de la salut i participació comunitària
i Gestió dels serveis d’infermeria, les quals proporcionen al alumne les eines instrumentals necessàries per
engegar el projecte fi de grau.

Requisits

Essencials
Per a la realització de la matrícula del treball de fi de grau l’estudiant haurà de complir els requisits establerts
al règim general de permanència vigent al Reglament Acadèmic i tenir superats un mínim de 168 ECTS. En
aquest còmput no se contemplen els crèdits optatius. Dins aquest còmput ha d’haver la totalitat dels crèdits
de formació básica.

Per aprovar el treball de fi de grau, l'estudiant haurà de tenir aprovades totes les matèries de Formació bàsica,
obligatòria i de Practicum de l'estudi.
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Recomanables

Competències

Els resultats d’aprenentatge que s’han definit per assolir les competències genèriques i específiques del TFG
són els següents:

- Definir i acotar amb rigor una temàtica, problema o àmbit d’estudi

- Cercar, analitzar i interpretar les dades d’informació rellevants per generar propostes o conclusions de la
temàtica d’estudi

- Fer ús de TIC com a eina de suport en les tasques associades a la realització del treball

- Exposar de forma raonada i crítica el tema, problema o àmbit d’estudi, incorporant els coneixements i el
marcs teòrics disponibles

- Planificar i organitzar el seu propi treball

- Emetre juicis que incloguin una reflexió social, científica i ètica

- Elaborar un text escrit que respecti els criteris de qualitat establert

- Presentar oralment i de forma convincent el treball realitzat

Específiques
* E9. Capacitat per respetar els principis ètics i deontològics, i assumir les responsabilitats legals en el

desenvolupament professional.
* E13. Capacitat innovadora i de divulgació dels resultats científics a l'àmbit de la salut.

Genèriques
* G1. Capacitat d'anàlisi i síntesi.
* G3. Capacitat de comunicar de forma eficaç ideas, problemes i solucions tant a audiències expertes com

no expertes, emprant tècniques orals i escrites..
* G6. Capacitat de gestió de la informació.
* G10. Raonament crític.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

El TFG consistirà en el maneig i anàlisi crític del coneixement que comprendrà la formulació d’una pregunta
o tema d’estudi en el qual l’estudiant vulgui aprofundir. Aquest treball es durà a terme mijançant la revisió

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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bibliogràfica i la lectura i anàlisi crític de la literatura seleccionada.La seva estructura contindrà els següents
apartats:

- Pregunta

- Justificació

- Objectius

- Estratègia de cerca bibliogràfica

- Discussió i conclusió

L’estudiant podran escollir el tema del treball dintre de les línies temàtiques que s’establiran de manera general
per part dels professors tutors. També l’estudiant podrà fer propostes de temes del seu interès sempre que
estigui consensuades amb el professor tutor. De manera general, s’estableixen les línies temàtiques següents,
dins les quals s'ubicaran els temes oferts per a l'elaboració del TFG:

Continguts temàtics
LÍNIES TEMÀTIQUES. Formació bàsica en Infermeria

LÍNIES TEMÀTIQUES. Metodologia en Infermeria

LÍNIES TEMÀTIQUES. Intervenció d'infermeria al infant, adolescent, persona adulta i major en situacions
agudes, cròniques i complexes

LÍNIES TEMÀTIQUES. Pràctica infermera en els distints nivells d'atenció

Metodologia docent

Els estudiants matriculats a l’assignatura de TFG podran sol·licitar el tema d’interès sobre l’oferta
anual.Aquesta sol·licitud es realitzarà a través de l'espai de l'assignatura a Campus Extens, seguint el següent
procediment (calendari aproximat):

- Primera quinzena de novembre. S'habilitarà un espai a Campus Extens en què els alumnes seleccionaran els
temes d'interès segons prioritat (1ª, 2ª, 3ª, etc.opció o nova proposta de línia de treball).

- Segona quinzena de novembre. El responsable de l’assignatura adjudicarà les places en funció de la nota de
l’expedient. Es publicarà el llistat de línies de treball i assignació de tutor a cada alumne.

Els estudiants que hagin gaudit d'una beca de col·laboració podran sol·licitar la temàtica del TFG corresponent
a la seva beca, amb el vist-i-plau del tutor corresponent.

MOLT IMPORTANT: Si la teva intenció és realitzar la matrícula del TFG en el periode d’ampliació de
matrícula has de tenir en conte només podràs triar tema i tutor d’entre l’oferta que quedi disponible.

Les tutories del TFG es duran a terme de forma directa i personalitzada, iel seu objectiu és el de supervisar
i assessorar l’estudi i treball autònom de l’estudiant. Els estudiants, disposaran de tres tutories amb el tutor
abans del lliurament definitiu del TFG. A partir de la realització de la segona tutoria es considerarà l'alumne
com a presentat en el curs acadèmic del qual es matriculi.

També l’estudiant mitjançant l’espai de Campus Extens tindrà penjat els recursos necessaris per dur a
terme l’elaboració i la presentació final del treball. Entre els recursos constaranles normes generals per a la
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presentació( estil i format de la memòria), l’estructura del treball i els requisits acordats en les normatives
vigents.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Presentació de
l'assignatura

Grup gran (G) Informació per part del responsable de la guia docent sobre la
normativa del treball

1

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Sessions metodològiques i instrumentals sobre
eldesenvolupament del treball.En elles, el professor
assessorarà i orientarà a l’estudiant en la preparació i
planificació del treball perquè pugui ser lliuratcorrectament.
També l’ajudarà en la preparació per a la presentació oral. En
aquestes tutories es durà a terme l'avaluació i el seguiment del
desenvolupament del treball.

Primera tutoria  : Acord de la pregunta/tema del treball i els
objectius.

Segona tutoria  : presentació dels resultats de la recerca
bibliogràfica i de l'anàlisi preliminar realitzat per l'estudiant
d'aquests resultats, i avaluació de la progressió del treball
autònom.

Tercera tutoria  : revisió final del treball abans del seu
lliurament. Revisió i preparació de la presentació oral.

3

Avaluació Defensa oral del
treball

Grup petit (P) Exposició oral del treball davant el tutor/a i del grup. 0.9

Avaluació Defensa oral del
treball davant
tribunal

Grup petit (P) Exposició oral davant el tribunal ( en cas de ser candidat i
haver-ho sol.licitat segons les normes establertes)

1

Avaluació Lliurament del
treball

Grup petit (P) Lliurament del treball escrit segons les normes establertes. 0.1

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Desenvolupament del
treball

Preparació del treball: recerca bibliogràfica, revisió, lectura i anàlisi de la
literatura i redacció del TFG

144
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L’estudiant durant les tutories serà avaluat de forma continuada pel professor tutor perquè es puguin assolir la
totalitat de les competències establertes. A cada una de les tutories de seguiment s’establiran uns criteris que
l’estudiant haurà de respectar per seguir en la progressió del treball.

El procediment d’avaluació dels treballs de fi de grau consistirà en el lliurament del treball per part de
l’estudiant i en la seva defensa oral. Per defecte, la defensa oral es realitzarà davant el tutor.

El tutor qualificarà el TFG fins a un màxim de9 punts sobre 10, dels quals 1,5 correspondran a l'avaluació
contínua durant les tutories, 6,5 punts a l'avaluació del TFG lliurat, i1 punt a la defensar oral.

Els estudiants que presentin el TFG en la data de lliurament establerta i obtinguin una qualificació de9 punts
per part del tutor poden sol·licitar la defensa del TFG davant tribunal. Es publicarà el termini en el qual
l'estudiant candidat podrà sol·licitar aquesta defensa.

La defensa del treball davant tribunal serà un acte públic, en el qual l’alumne farà una exposició oral durant un
temps màxim de15 minuts. Una cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes
relacionats amb el treball.

Finalment, el tribunal deliberarà sobre la qualificació del projecte i podrà afegir fins a 1 punt a la nota atorgada
pel tutor, així com podrà sol·licitar la qualificació de matrícula d’honor en el cas que ho consideri adient.

El treball de fi de grau es pot realitzar i ser avaluat dins un programa de mobilitat ofert per la UIB si la
institució de destinació té una assignatura amb objectius i sistema d’avaluació equivalent a la del TFG de
la titulació d’Infermeria. La persona interessada haurà de lliurar una sol.licitud en els serveis administratius
perquè l’aprovi la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de grau.

Avís: En consonància amb la LOPD, el plagi es considera frau en l'avaluació a tots els efectes, per la qual cosa
es regularà per l'establert a l'Article 32 del Reglament Acadèmic.

Tutories

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Sessions metodològiques i instrumentals sobre eldesenvolupament del treball.En elles, el professor

assessorarà i orientarà a l’estudiant en la preparació i planificació del treball perquè pugui ser
lliuratcorrectament. També l’ajudarà en la preparació per a la presentació oral. En aquestes tutories es durà a
terme l'avaluació i el seguiment del desenvolupament del treball. Primera tutoria : Acord de la pregunta/tema
del treball i els objectius. Segona tutoria : presentació dels resultats de la recerca bibliogràfica i de l'anàlisi
preliminar realitzat per l'estudiant d'aquests resultats, i avaluació de la progressió del treball autònom. Tercera
tutoria : revisió final del treball abans del seu lliurament. Revisió i preparació de la presentació oral.

Criteris d'avaluació Es valorarà:

Definir i acotar amb rigor el tema, problema o àmbit d'estudi.
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L'interès per la qualitat i l'evidència científica.

La planificació i organització del propi treball

Percentatge de la qualificació final: 15%

Defensa oral del treball

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Exposició oral del treball davant el tutor/a i del grup.
Criteris d'avaluació Es valorarà:

Estructura de l'exposició, l'exposició dels objectius, metodologia, discussió/ conclusions.

Ajustar-se al temps establert

Percentatge de la qualificació final: 10%

Defensa oral del treball davant tribunal

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Exposició oral davant el tribunal ( en cas de ser candidat i haver-ho sol.licitat segons les normes establertes)
Criteris d'avaluació Es valorarà:

Expressió oral. Ús de vocabulari adequat. Capacitat d'explicar idees i conceptes de manera clara i comprensible.

Estructura de l'exposició. Exposició dels objecitus, metodologia, discussió/ conclusions.

Domini del tema

Ajustar-se al temps establert pel tribunal

Percentatge de la qualificació final: 10%

Lliurament del treball

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Lliurament del treball escrit segons les normes establertes.
Criteris d'avaluació Es valorará el treball amb els següents criteris:

Presentació. Fonamentació i justificació de la pregunta/ tema d'estudi. Claredat dels objectius. Adequació de
l'estratègia de cerca bilbliogràfica. Estructura del contingut del treball. Anàlisi crític de la literatura. Aportacions
pròpies raonades. Conclusió i reflexió.

Expressió escrita.

Percentatge de la qualificació final: 65%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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Els recursos que es necessitaran dependran de la temàtica triada i assignada a l'estudiant, per la qual cosa es
treballaran amb el tutor/a corresponent.

Bibliografia bàsica

Recursos normatius:

Normativa per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau de la Facultat d'Infermeria i
Fisioteràpia  . (disponible als espais de Campus Extens)

Afegir llibres de diseny de proyectes i programes educatius en salut

Brockbank A, McGill I  . Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Ediciones Morata S.L,
2002

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (Escocia)


