PROPOSTA DE MODALITATS DE TREBALL DE FI DE GRAU INFERMERIA
(Aprovades per la comissió de TFG l’11 de març de 2016)

Revisió bibliogràfica
El treball consistirà en una revisió bibliogràfica i/o actualització sobre diferents
competències de la titulació.
Casos clínics o planificació de cures
El treball consistirà en la descripció d’un o més casos clínics pertanyents tant al medi
hospitalari com al comunitari (centres assistencials, sociosanitari, educatius, esportius,
etc.).
Planificació d’actuacions i/o intervencions a l’àmbit sociosanitari.
Els estudiants podran realitzar una planificació d’actuacions i/o intervencions
relacionada amb la promoció, prevenció, educació per a la salut, maneig de patologies,
millores de rendiment, avaluació de qualitat i seguretat alimentària del pacient, etc.
Estudi observacional o empíric
Els estudiants que opten per realitzar esta modalitat, hauran de dissenyar, planificar y
dur a terme un estudi que genere resultats originals.

PROPOSTA D’INDICADORS/ CRITERIS D’AVALUACIÓ
(TUTOR/A ACADÈMIC)
(Aprovats per la comissió de TFG l’11 de març de 2016)

En l’avaluació del TFG hem de tenir en compte els següents requisits:
 El TFG és original.
 Compta amb els consentiments informats i/o autoritzacions precises per al
desenrotllament del TFG, si escau.
 Identifica els eventuals conflictes ètnics que puguen derivar-se de l’acció
proposada i en cas d’existir, informa dels riscos associats.
 Mostra un compromís ètic durant el desenrotllament del treball (cites i
referències).
Seguidament es presenten els criteris d’avaluació del TFG:
Cadascun dels apartats haurà de ser avaluat d’acord amb els indicadors descrits. Si
algun dels indicadors no procedeix valorar-lo per la modalitat de treball avaluat,
s’indicarà amb no procedeix (NP).
1. ESTRUCTURA Y FORMAT
1.1 Format
 El format i l’extensió del treball s’adeqüen a les normes.
 L’extensió de cadascun dels apartats és adequada.
 L’índex del TFG està numerat y paginat. Els diagrames, gràfics,
taules, annexes etc., van numerats adequadament.
1.2 Redacció
 Redacció correcta i coherent, que inclou el segon idioma
(abstract).
 Els esquemes, taules i/o gràfics clarifiquen el discurs escrit.
 Correcció gramatical i ortogràfica.
2. CONTINGUT
2.1 Títol, Resum, Paraules Clau
 El títol s’adequa al treball, és clar i precís.
 El resum reflecteix adequadament el contingut del TFG.
 Ha identificat els descriptors del tema.
2.2 Introducció i objectius
 Es justifica la importància i/o rellevància del tema.
 Es justifica el plantejament dels objectius.
 El marc teòric està actualitzat y las cites son de rellevància

Puntuació
(10%)
(5%)

(5%)

Puntuació
(40%)
(5%)

(5%)

científica relacionades amb l’objectiu del TFG.
 Els objectius clars i adequats.
2.3 Metodologia
 La metodologia s’adequa al tipus de TFG proposat i als
objectius plantejats.
 La metodologia està descrita clarament. Indica els passos que
s’han seguit per a l’obtenció de la informació.
2.4 Resultats o desenrotllament
 Els resultats són coherents amb els objectius i metodologia
proposada.
 L’exposició dels resultats està estructurada adequadament.
 Les taules, figures o continguts en altres formats aporten
informació novedosa y rellevant.
2.5 Discussió i/o conclusió
 S’especifica si s’han complit els objectius.
 Realitza comparacions amb altres estudis realitzats.
 S’indiquen les limitacions del treball, si es el cas.
 S’inclou la prospectiva del treball.
 Conclusions coherents amb els resultats.
 Inclou una reflexió o valoració personal.
2.6 Bibliografia
 S’inclouen totes les fonts/referències consultades.
 Les referències bibliogràfiques coincideixen amb les cites del
text.
 Les referències bibliogràfiques estan actualitzades.
 S’han inclòs referències internacionals.
 El format de les citacions segueix una normativa establida.
3. CRONOGRAMA /IMPLICACIÓ I ESFORÇ
3.1 Cronograma
 Assistència a les tutories / reunions acordades.
 Compleix amb el cronograma de treball pactat: realització de
les tasques en la forma i en la data previstes.
 Realització del TFG en el termini establert.
3.2 Implicació i esforç
 Te en compte les orientacions i indicacions del tutor/a
acadèmic
 Autonomia durant la realització del treball.
 L’estudiant s’implica en el treball i cuida els detalls.

(5%)

(10%)

(10%)
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Puntuació
(50%)
(25%)

(25%)

PROPOSTA D’INDICADORS / CRITERIS D’AVALUACIÓ
(TRIBUNAL DEL TFG)
(Aprovats per la comissió de TFG l’11 de març de 2016)
En la avaluació del TFG hem de tenir en compte les següents CONSIDERACIONS
ÈTIQUES:
 El TFG és original.
 Compta amb els consentiments informats i/o autoritzacions precises per al
desenrotllament del TFG.
 Identifica els eventuals conflictes ètics que puguen derivar-se de l’acció
proposada i en cas d’existir, informa dels riscos associats..
 Mostra un compromís ètic durant el desenrotllament del treball (cites i
referències).
Seguidament es presenten els criteris d’avaluació del TFG:
Cadascun dels apartats haurà de ser avaluat tenint en compte els indicadors descrits. Si
algun dels indicadors, per la modalitat del treball, no procedeix valorar-lo, s’indicarà no
procedeix (NP) i es repartirà la puntuació entre la resta dels indicadors
1. ESTRUCTURA Y FORMAT
1.1 Format
 El format i l’extensió del treball s’adeqüen a les normes.
 L’extensió de cadascun dels apartats es adequada.
 L’índex del TFG està numerat i paginat. Els diagrames, gràfics,
taules, annexes etc., van numerats adequadament.
1.2 Redacció
 Redacció correcta i coherent, que inclou el segon idioma
(abstract).
 Els esquemes, taules i/o gràfics clarifiquen el discurs escrit.
 Correcció gramatical i ortogràfica.
2. CONTINGUTS
2.1 Títol, Resum, Paraules clau
 El títol s’adequa al treball, és clar i precís.
 El resum reflecteix adequadament el contingut del TFG.
 Ha identificat els descriptors del tema.
2.2 Introducció i objectius
 Es justifica la importància i/o rellevància del tema.
 Es justifica el plantejament dels objectius.
 El marc teòric està actualitzat i les cites són de rellevància

Puntuació
(30%)
(15%)

(15%)

Puntuació
(70%)
(10%)

(15%)

científica relacionades amb l’objectiu del TFG.
 Els objectius clars i adequats.
2.3 Metodologia
 La metodologia s’adequa al tipus de TFG proposat i als
objectius plantejats.
 La metodologia està descrita clarament. Indica els passos que
s’han seguit per a l’obtenció de la informació.
2.4 Resultats o desenrotllament
 Els resultats són coherents amb els objectius i metodologia
proposada.
 L’exposició dels resultats està estructurada adequadament.
 Las taules, figures o continguts en altres formats aportes
informació novedosa i rellevant.
2.5 Discussió i/o conclusió
 S’especifica si s’han complit els objectius.
 Realitza comparacions amb altres estudis realitzats.
 S’indiquen les limitacions del treball, si escau.
 S’inclou la prospectiva del treball.
 Conclusions coherents amb els resultats.
 Inclou una reflexió o valoració personal.
2.6 Bibliografia
 S’inclouen totes les fonts/referències consultades.
 Les referències bibliogràfiques coincideixen amb les cites del
text.
 Les referències bibliogràfiques estan actualitzades.
 S’han inclòs referències internacionals.
 El format de las cites segueix una normativa establida.
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(10%)
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(10%)

