
 
 
 

CRITERIS ESPECÍFICS DE L’ASSIGNATURA  
TREBALL DE FI DE GRAU (Grau de Química) 

 
 
Aquests criteris seran vàlids pels alumnes del curs 2013-14 i en tot cas podran prorrogar-
se amb o sense modificacions pels propers cursos acadèmics. 
 
1.- L’assignatura de Treball de Fi de Grau es podrà realitzar en el centre (Facultat de 
Química) i fora del centre on l’estudiant realitza els seus estudis de grau (empreses, altres 
institucions públiques o privades). 
 
2.- En cas de voler fer l’activitat dintre del programa ERASMUS, l’alumne s’haurà de posar 
en contacte amb la coordinadora de l’activitat, la Dra. Elena Fernández. 
 
3.- Els alumnes realitzaran l’assignatura del  Treball de Fi de Grau durant el segon 
quadrimestre, tot i que podran sol·licitar la seva realització durant el primer quadrimestre o 
durant l’estiu, sempre dintre del curs acadèmic vigent (de l’1 de setembre fins el 31 
d’agost). En aquest cas l’alumne haurà de demanar el canvi de convocatòria a la 
Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades, sempre abans del termini fixat 
per la normativa de la URV:  
 

 Avançament convocatòria: veure l'enllaç 
 
 Endarreriment convocatòria: veure l'enllaç  

 
 
4.- Els alumnes que realitzin l’activitat dintre del segon quadrimestre fora de la Facultat de 
Química podran escollir entre buscar ells mateixos l’empresa o entitat de realització del 
treball o que sigui el centre qui ho busqui i ho assigni per elecció de l’alumne en funció de 
l’expedient acadèmic. En el primer dels casos, quan l’alumne busqui per ell mateix 
l’empresa o entitat, haurà de tenir el vistiplau del coordinador de l’assignatura, que vetllarà 
perquè l’activitat a desenvolupar sigui formativa i s’adapti als objectius de l’assignatura.  
 
5.- Si l’alumne vol realitzar l’assignatura fora del període establert i fora de la Facultat de 
Química, haurà de ser ell qui busqui l’empresa o entitat, tot i que podrà comptar amb l’ajut 
del coordinador de l’assignatura, però en cap moment hi haurà l’obligació per part del 
centre de trobar un lloc per la realització del treball. En aquest cas, l’alumne haurà de tenir 
el vistiplau del coordinador de l’assignatura, que vetllarà perquè l’activitat a desenvolupar 
sigui formativa i s’adapti als objectius de l’assignatura  
 
6.- Si l’alumne vol realitzar l’assignatura a la Facultat de Química (primer o segon 
quadrimestre), l’assignació la farà el coordinador en base a la oferta de treballs per part 
dels grups de recerca de la facultat i de l’elecció de l’alumne en funció de l’expedient 
acadèmic. 
 
6.- El període establert de realització serà del 31 de març al 30 de maig, amb una 
dedicació de 8 hores diàries. El període del 31 de març fins el 23 de maig serà presencial 
al lloc on es realitzi el treball i la darrera setmana (26 al 30 de maig) l’alumne redactarà i 
entregarà la memòria del treball al coordinador de l’assignatura. La presentació/defensa la 
farà abans del 16 de juny. En el cas que l’alumne faci el treball fora del període establert es 
realitzarà en les següents dates segons la convocatòria escollida per l’alumne: 
 



a) Convocatòria de gener, del 4 de novembre al 20 de desembre de 2013, realització del 
treball, entrega de la memòria el 7 de gener de 2014 i presentació/defensa abans del 31 de 
gener de 2014. 
b) Convocatòria de setembre, 7 setmanes entre juliol i agost, entrega de la memòria el 5 de 
setembre i presentació/defensa abans del 12 de setembre.  
 
7.- Prèviament a l’ inici de l’activitat per part dels alumnes que fan el treball fora de la 
facultat, s’haurà de signar el conveni de cooperació educativa (annex 1) entre l’empresa o 
entitat i la Facultat de Química, comptant també amb la confirmació de l’alumne. 
 
8.- Cada alumne tindrà un tutor acadèmic i un tutor per part de l’empresa que coordinaran 
ambdós l’activitat a desenvolupar per part de l’alumne. 
 
9.- El tutor acadèmic realitzarà un mínim d’una entrevista amb l’estudiant durant la 
realització del treball, aproximadament a les 4 setmanes del inici de l’activitat. 
 
10.- La presentació/defensa del treball ho farà l’alumne davant una comissió de 3 
professors, un dels quals serà el coordinador de l’assignatura 
 
11- L’avaluació de l’assignatura la farà el coordinador i constarà de l’avaluació de la 
comissió (segons model annex 2) (45%), del tutor del treball (segons model annex 3) (40%), 
del tutor acadèmic (segons model annex 4) (15%, tenint en compte  l’autoavaluació de 
l’alumne (segons model annex 5))  
 
12. Annexos:  
 
 1.- CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA (veure document) 
 2 a 5.- FULLS D’AVALUACIÓ (veure documents) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


