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Reconeixement -NoComercial-CompartirIgual (By-ns-sa): No es permet un ús 
comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de 
les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. 
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Conèixer la normativa que regula el teu TFG 
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials regula en l’article 12.3 que els 
ensenyaments de grau conclouran amb l’elaboració i la defensa d’un treball de 
fi de grau (TFG), que ha de formar part del pla d’estudis. El TFG ha de fer-se en 
la fase final del pla d’estudis i estar orientat a l’avaluació de competències 
associades al títol (BOE de 30 d’octubre de 2007). 

Per a garantir i facilitar l’aplicació d’aquest decret, la Universitat d’Alacant (UA) 
va desenvolupar una normativa (aprovada en Consell de Govern de 30 
d’octubre de 2012) que servira com a marc general per a tots els TFG/TFM de 
la UA: Normativa sobre els treballs de fi de grau/treballs fi de màster en la 
Universitat d’Alacant. S’hi indica que cada Junta de Centre havia de 
desenvolupar eixa normativa general per a adaptar-la a les característiques 
pròpies de cada títol de grau i màster (BOUA de 31 d’octubre de 2012). 

Fruit d’eixa adaptació es va ser redactar el Reglament sobre els treballs de fi de 
grau en la Facultat de Filosofia i Lletres (aprovat en Junta de Facultat el 
25/09/2013, publicat en BOUA el 20 de desembre de 2013 i posterior 
modificació del reglament publicada en BOUA de 27 de març de 2015). 

No reproduirem ací aquesta normativa, encara que t’aconsellem que lliges amb deteniment el 
document complet. Volem tan sols cridar la teua atenció sobre certs punts: 

 El Treball de Fi de Grau serà un treball original, l’elaboració del qual serà individual. 
Excepcionalment, quan el tema o la matèria triada així ho aconsellen, es podran 
proposar treballs coordinats en una mateixa línia de TFG. 

 Els TFG hauran de seguir els criteris formals aprovats per la Junta de Facultat. Cada 
estudiant realitzarà un TFG, sota la tutela i l’orientació d’un/a tutor/a, que permetrà 
a l’alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les 
competències adquirides associades al títol de grau. 

 El TFG està protegit per la Llei de propietat intel·lectual. 

 

El Reglament recull, a més, altres aspectes relacionats amb: 

 les característiques del Treball de Fi de Grau 

 el professorat tutor, el professorat responsable de l’assignatura i la Comissió de TFG 
de titulació 

 els tribunals de TFG 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
https://lletres.ua.es/va/documentos/normativa/reglament-treball-final-de-grau.pdf
https://lletres.ua.es/va/documentos/normativa/reglament-treball-final-de-grau.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3186.pdf
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 el procediment per a la gestió academicoadministrativa dels TFG 

A més del Reglament, has de consultar els documents següents:  

 La Guia docent de l’assignatura de Treball de Fi de Grau en Filologia Catalana, que 
recull i amplia aspectes relacionats amb el TFG de Filologia Catalana: 

 

 
Web de la guia docent de l’assignatura de Treball de Fi de Grau en 

Filologia Catalana (codi 30099) 

 

 les directrius bàsiques per a l’elaboració del TFG desenvolupades amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar l’elaboració i la presentació dels TFG que corresponen als diferents 
plans d’estudi dels títols oficials de grau universitari adscrits a la Facultat de Filosofia 
i Lletres. 

 l’esquema accions en UAproject curs 2017-18. 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=ca&wcodasi=30099&scaca=2017-18
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=ca&wcodasi=30099&scaca=2017-18
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=ca&wcodasi=30099&scaca=2017-18
https://lletres.ua.es/va/documentos/normativa/directrices-basicas-tfg.pdf
https://lletres.ua.es/va/documentos/normativa/calendari-acciones-uaproject-2017-18.pdf
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  En aquest sentit, tampoc reproduirem ací la totalitat d’aquestes indicacions, si bé 
t’aconsellem que lliges amb deteniment tota la informació que aporten. 

  Volem insistir en un fet: l’elaboració i la defensa dels TFG és indispensable per a 
l’obtenció del títol de grau. 

 Recorda que el/la tutor/a acadèmic/a és la persona responsable d’orientar-te i donar-te 
les indicacions necessàries per a elaborar i presentar el teu TFG d’acord amb la normativa 
corresponent de la Facultat de Filosofia i Lletres. 


