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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21931 - Treball de Fi de Grau de Treball Social
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

María del Carmen Touza Garma
carmen.touza@uib.es

11:00h 12:00h Dimecres 26/09/2012 26/06/2013 Despatx A-102
Guillem Cifre

José Francisco Campos Vidal
quico.campos@uib.es

18:00h 19:00h Dilluns 01/10/2012 24/06/2013 D 3 Beatriu
de Pinós

Maria Antònia Carbonero

Gamundí
macarbonero@uib.es

No hi ha sessions definides

Josefa Cardona Cardona
jp.cardona@uib.es

No hi ha sessions definides

Fernanda Caro Blanco
nanda.caro@uib.es

16:00h 18:00h Dimarts 02/10/2012 25/06/2013 BB 09 Edifici
Ramon LLull

Nicolau Dols Salas
n.dols@uib.es

11:00h 12:00h Dilluns 24/09/2012 25/02/2013 CE11 (Edifici
Ramon Llull)

María Gómez Garrido
maria.gomez@uib.es

10:00h 11:30h Dijous 27/09/2012 13/02/2013 4 Edifici
Beatriu de Pinós
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Horari d'atenció alumnat
Professors

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

11:00h 12:30h Divendres 18/02/2013 18/03/2013 4 Beatriu
de Pinòs

Maria Antonia Gomila Grau
ma.gomila@uib.es

10:00h 12:00h Dijous 17/10/2012 27/02/2013 C103

Joana Maria Mestre Miquel
joanamaria.mestre@uib.es

No hi ha sessions definides

12:00h 14:00h Dimarts 25/09/2012 22/01/2013 BG 07Miguel Ángel Oliver Perelló
mangel.oliver@uib.es 12:00h 14:00h Dijous 21/02/2013 06/06/2013 BG 07
José Maria Rodríguez De Castro
chema.decastro@uib.es

No hi ha sessions definides

Carlota Socias Puyol
carlota.socias@uib.es

16:00h 17:30h Dijous 21/02/2013 06/06/2013 BG07

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Treball Social Treball fi de grau Quart curs Grau

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) s'inclou en el mòdul d'aplicacions pràctiques del pla d'estudis de Treball
Social. Se situa al final del procés formatiu de l'estudiant i desenvolupa competències que es relacionen amb
l'ampliació dels estudis i amb la transició cap a l'exercici professional, la investigació i els estudis de postgrau.
És una assignatura obligatòria ubicada al segon semestre del quart curs, amb una dedicació de 150 hores,
de les quals un màxim de 7,5 podran dedicar-se a activitats presencials (tutoria, orientació metodològica i
avaluació). Ha de consistir en un informe o estudi equiparable als que poden produir els professionals de
cada disciplina i ha de demostrar tant el domini de les competències atribuïdes al Treball Fi de Grau al pla
d’estudis de Treball Social com l’assoliment de competències
específiques lligades a la línia temàtica en què s’inscrigui.
A l'hora de matricular-se de quart curs, l'alumne tindrà a la seva disposició una llista de línies temàtiques,
cada una de les quals tindrà assignat un professor tutor. L'alumne haurà de triar tres línies i indicar-ne l'ordre
de preferència. Una Comissió de TFG del Grau de Treball Social tindrà en compte aquest ordre de preferència
mentre sigui possible. Quan això no sigui possible per raó del nombre de coincidències, arbitrarà un sistema
de selecció d'acord amb aquests dos criteris, per ordre jeràrquic: 1) nota mitjana de l'expedient; 2) escrit de
motivació presentat per l'estudiant i que podrà adduir, per exemple, la coherència de la línia temàtica pretesa
amb el seu itinerari formatiu i les pràctiques externes. L’assignació definitiva de línia temàtica serà posterior
al procés de matrícula.
Per a la realització del TFG cada estudiant tindrà un tutor assignat. El TFG pot ser tutelat conjuntament
amb un tutor extern durant el període de mobilitat al primer semestre de quart curs (per exemple, mentre
l'estudiant gaudeix d'una beca Erasmus). S’entén que l’estudiant aprofitarà l’estada a l’altra universitat per
treball, amb assistència d’un tutor de la UIB, que es pot complementar telemàticament amb un professor de
la institució on haurà començat el treball.
L'avaluació del TFG es produeix en dues fases. La primera, la porta a terme el tutor. La segona, la realitza
un tribunal constituït per membres de la Comissió de TFG.
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El termini de lliurament del TFG al professor tutor que s'estableix per al curs 2012-2013 és el 10 de juny de
2013. El professor tutor qualificarà el treball i el lliurarà a la Comissió de TFG perquè porti a terme la segona
avaluació. En el període d'avaluació extraordinària s'estableixen les dates del 2 de setembre (lliurament del
treball al tutor).
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 matricular-se d'aquesta assignatura, l'estudiant haurà d'haver superat totes les assignatures de 1r, 2n i
3r cursos.

Competències

Específiques
1. Les competències específiques que es determinin per a cada línia temàtica.

Genèriques
1. C14. Capacitat d'obtenció i anàlisi de documentació rellevant per a la intervenció social..
2. C15. Capacitat d'investigar, analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici

professional..
3. C18. Capacitat d'elaborar informes orals i escrits específics de la professió..

Continguts

Consultau les línies temàtiques concretes a la plataforma Moodle (Campus extens)

Continguts temàtics
Tots. V. Línies temàtiques

Metodologia docent

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Tutories ECTS Contactes amb el
professor

Grup petit (P) Estudiant i professor pactaran una sèrie d'entrevistes a principi de curs.
A la primera, a més de pactar el calendari, es determinarà l'abast exacte
del treball. A la darrera l'estudiant lliurarà tres còpies del treball. Entremig
hi haurà les entrevistes de seguiment que les dues parts considerin
necessàries.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració del treball L'alumne elaborarà el treball d'acord amb les orientacions del professor i la normativa
del TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres

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 Contactes amb el professor

Activitats de treball no presencial 142.5 5.7 95
Estudi i treball autònom individual Elaboració del treball

Total 150 6 100
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
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El TFG serà avaluat pel professor. Per tal d'assegurar que els criteris d'avaluació s'apliquen de manera
uniforme en tots els casos, la comissió del TFG dels estudis de Treball Social supervisarà l'avluació de tots
els TFG.

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària

Altres recursos


