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Normativa i cronologia del TFT 
 

• Metodologia, impartida a 3r, és l’assignatura introductòria al Treball Final de 
Titulació (TFT). De cara a la seva realització, aquí trobareu la Guia d’estil. 

 
• El tutor del TFT és el professor de l’assignatura de Metodologia. No obstant, 

l’estudiant pot demanar un cotutor especialista. 
 

• Tant el TFT com la seva defensa es poden presentar en català o castellà. En 
cas de presentar-se en qualsevol altra llengua de la UE, l’estudiant haurà de 
sol·licitar-ho abans de l’elaboració del TFT. 

 
• Les propostes del TFT s’hauran de presentar a Secretaria tres mesos abans 

de la data fixada per la seva defensa i sempre amb el vistiplau tant de tutor 
com del cotutor. 

 
• La proposta del treball consta dels següents documents: 

o Proposta de Treball Final de Titulació (original i còpia), degudament 
complimentada. 

o Memòria de la proposta (original i còpia) de 3 a 5 fulls i que consti 
com a mínim dels següents apartats: 

• Tema, títol provisional i subtítol (si s’escau). 
• Motivació del treball. 
• Objectius, antecedents, metodologia que s’ha seguit i 

esquema de continguts o índex provisional. 
• Un resum explicatiu o sumari del contingut del treball en 

l’idioma que estigui redactat el treball i amb traducció a 
l’anglès, d’una extensió prop de les 150 paraules. 

• Entre 15 i 20 paraules clau en l’idioma que estigui redactat 
el treball i amb traducció a l’anglès. 

http://jamsession.cat/wp-content/uploads/Guia-destil-1a-edicio.pdf
http://jamsession.cat/wp-content/uploads/Proposta-de-TFT.pdf
http://jamsession.cat/wp-content/uploads/Memoria-de-Proposta-TFT.pdf
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o El TFT provisional: una còpia en paper a doble cara i una altra, digital, 

en pdf. 

 

• Si la proposta de treball presentada a Secretaria te defectes de forma, el 

procés de defensa del TFT no començarà fins que s’esmenin.  

 
• La Comissió de Treball Final de Titulació formada pel Director, el Cap 

d’Estudis i el professor de l’assignatura de Metodologia, designarà els tres 

membres del Tribunal per la defensa del TFT, així com els seus respectius 

suplents, tenint en compte que no tots els membres del Tribunal poden 

pertànyer al mateix Departament. 

 

• Un dels membres de Tribunal llegirà el TFT provisional en el termini d’un mes 

i emetrà l’Informe d’avaluació previ amb les correccions suggerides si s’escau. 

 

• L’alumne, aleshores, disposa de 21 dies per incorporar les correccions 

suggerides i presentar a Secretaria la Sol·licitud d’avaluació, 3 exemplars del 

TFT definitiu en suport paper i degudament enquadernats seguint les 

instruccions dictades per Secretaria i 2 Cds que hauran d’incloure: 

o El TFT en format pdf. 

o Totes les evidències multimèdia que s’hagin fet servir pel treball. 

 
• Un cop presentada tota la documentació, Secretaria enviarà als membres del 

Tribunal les còpies del TFT. Aquests disposaran al menys, de 30 dies per 

avaluar el treball abans de la data fixada per a la seva defensa. 

 
• La defensa serà oral i pública però el TFT serà avaluat a porta tancada pel 

Tribunal. En cas que sigui necessari, el president del Tribunal tindrà vot de 

qualitat. 

 

http://jamsession.cat/wp-content/uploads/sol-licitud-d-avaluacio.pdf
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• La defensa del TFT tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja i 

constarà de les següents parts: 

o La constitució del Tribunal. 

o L'exposició del TFT per l’alumne entre 30 i 45 minuts, dividits en part 

teòrica i part pràctica. La part pràctica també es pot defensar un altre 

dia. Els dies els designarà el centre. 

o Un torn de preguntes, opinions, crítiques o suggeriments dels 

membres del Tribunal, amb opció de resposta o comentari per part de 

l'estudiant. 

o Facultativament, a criteri del president del Tribunal, la possible 

participació del públic assistent a l'exposició sempre que tingui la 

titulació equivalent o superior a la què s’opta. 

o La deliberació del Tribunal. 

o La qualificació i signatura de l’Acta de qualificació. 

o La proclamació pública de la qualificació del TFT, excepte la Matrícula 

d’honor que es comunicarà a l’alumne al cap de 10 dies. En cas de 

suspendre el TFT, obligatòriament l’estudiant s’haurà de tornar a 

matricular de l’assignatura TFT i seguir tots els procediments 

subseqüents amb una nova proposta de TFT original. 

 
• El Tribunal qualificarà el TFT d’acord amb els criteris vigents: 

o Originalitat i rellevància del tema. 

o Plantejament de la hipòtesi inicial. 

o Plantejament del treball pràctic. 

o L’anàlisi de la informació emprada. 

o La metodologia i els objectius de la investigació. 

o Avaluació de les solucions i conclusions assolides. 

o Presentació i aspectes formals del manuscrit, inclòs el contingut tècnic. 

o Exposició i defensa del TFT. 

 
• Un cop hagi conclòs l’acte de defensa el president del Tribunal lliurarà a 

Secretaria l’Acta de qualificació. 
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• Entre la data de defensa i la data de sol·licitud d’expedició del títol hauran de 

transcórrer al menys 5 dies hàbils, excepte en casos degudament justificats 

en que el termini podrà ser inferior. Un cop defensat el TFT i l’estudiant s’hagi 

titulat, haurà de recollir el material relacionat amb el seu TFT que resti a 

Secretaria. Altrament serà destruït en el termini d’un mes. 

 

• Les evidències que el TFT hagi estat copiat o plagiat en la seva totalitat o en 

part o parts substancials seran motiu automàtic de qualificar l’assignatura de 

TFT amb un suspens, independentment que aquest TFT s’hagi o no dipositat 

a Secretaria o s’hagi defensat o no. Obligatòriament, l’estudiant haurà de 

tornar a matricular-se i seguir tots els procediments subseqüents amb una 

nova proposta de TFT original. Tot el professorat implicat en el TFT de 

l’estudiant serà informat del fet. 

 
• En cap cas cap membre del Tribunal tindrà dret a pagament, per la seva 

participació en el TFT i l’assistència a l’acte de la defensa. 

 

• Tant el procés de defensa del TFT com la defensa del mateix es poden 

presentar al llarg de tot el calendari escolar llevat dels dies no lectius, dels 

dies d’avaluacions i els dies compresos entre el 15 de juliol i el 15 d’octubre. 


