Grau de Llengua i Literatura catalanes
TREBALL FINAL DE GRAU
1. INTRODUCCIÓ
Els estudiants del Grau de Llengua i literatura catalanes han de cursar al final dels
seus estudis les assignatures obligatòries "Treball final de grau I" i "Treball final de
grau II" (6 cr cadascuna). Conjuntament, les dues assignatures impliquen la
realització d’un treball (TFG) al llarg de dos semestres, preferiblement consecutius:
un de metodològic i de preparació del projecte de TFG i un de realització i
finalització del treball.
Durant els dos semestres cada estudiant té assignat un
director responsable que és expert en els continguts del
treball triat. Durant el TFG I els estudiants s'integren en una
o més aules a cura d'un consultor que la coordina, dirigeix el
treball metodològic i fa el seguiment del progrés del treball
dels estudiants i de la seva relació amb els respectius
directors. En el TFG II l'estudiant continua treballant amb el
director i no hi ha consultor d'aula. L'encarregat de dur a
terme les tasques de coordinació de directors i estudiants,
així com del procés final d'avaluació del TFG és el Professor
Responsable de l'Assignatura (PRA). El PRA és també el
professor que ha dissenyat el pla docent inicial, ha assignat
les competències a treballar i ha coordinat la tria de
materials i recursos de l'assignatura.

Docents del TFG:
TFG I: Director i
Consultor
TFG II: Director i
Professor
Responsable
d’Assignatura
(PRA)

2. OBJECTIUS i COMPETÈNCIES
L’objectiu del TFG és que l’estudiant integri els coneixements i les competències
adquirides al llarg de la titulació i aprengui a establir relacions transversals entre els
diferents àmbits de coneixement mitjançant la realització d’un projecte individual.
Els objectius generals de les dues assignatures són:

•
•

•

Que l'estudiant sàpiga aplicar els coneixements, habilitats i
eines apresos durant la carrera.
Que l'estudiant sàpiga posar en relació aspectes de diverses
àrees de coneixement en el marc d'un projecte concret, que
pot ser de recerca o d'aplicacions diverses de l'àmbit de la
llengua i la literatura catalanes en un sentit ampli.
Que l'estudiant aprengui a presentar i comunicar els resultats
del seu treball de final de grau.

Mitjançant la realització del TFG l'estudiant demostrarà l'adquisició a nivell avançat
de les següents competències:

Competències específiques:
1. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la
disciplina:
1.1. Comparar i relacionar models i posicions teòriques diferents dintre de la
disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions
teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.
1.2. Capacitat per a contextualitzar en diferents camps de coneixement la
producció intel·lectual pròpia, ja sigui amb vocació acadèmica, artística o
divulgativa.
2. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i posada en
qüestió de les idees i judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.
3. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional:
3.1. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les
maneres com s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant ginys
lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
3.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats
adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un
registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i
característiques del futur receptor.
3.3. Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment
coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i
acceptades).
3.4. Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant
per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i
culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.
3.5. Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera
adient.
3.6. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les
fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i
integrar les citacions a la pròpia argumentació.

Competències Transversals:
1.Cerca, gestió i ús de la informació
1.1. Cercar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i
eficient.
1.2. Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la,
indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per
a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i
documents.
2. Resolució de problemes i formulació de preguntes
2.1. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera
efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.
2.2. Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar
de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a
explorar i respondre les preguntes.

3. Treball individual i en equip
3.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat
acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.
3.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les
estratègies per assolir els objectius previstos.
3.4. Dissenyar, planificar i realitzar un projecte acadèmic en els terminis
establerts, i fer-ne una presentació pública.
4. Actualització permanent i adaptació a noves situacions
4.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.
4.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el
propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i rofessionals,
presents i futures.

3. REQUISITS DE MATRÍCULA

Requisits:
TFG I:
180 crèdits
Totes les obligatòries
TFG II:
Haver superat el TFG I

Per matricular-se al TFG I cal haver cursat i aprovat
com a mínim 180 crèdits de la titulació. Aquests 180
crèdits han d’incloure totes les assignatures
obligatòries amb la possible excepció de “Seminari
d'estudis catalans” i “Adquisició i aprenentatge de la
llengua catalana”, llevat que haver cursat aquesta
assignatura sigui un requisit de la proposta específica
de TFG. És a dir, que a més dels 180 crèdits obligatoris
esmentats caldrà haver superat les assignatures que,
per a cada treball, s’especifiquen com a requisit
propi. Aquestes assignatures s’han d’haver cursat en el
pla d’estudis del Grau o s’han de tenir reconegudes en
aquest pla per adaptació del pla antic d’LRU.
Per matricular-se del TFG II cal haver superat l’assignatura de TFG I.
El propi estudiant ha de tenir present aquestes previsions i demanar assessorament al
seu tutor. Cal tenir en compte que encara que s’hagi fet la sol·licitud d’assignació de
TFG amb 180 crèdits matriculats el sistema no permetrà la matrícula de l’estudiant
que no tingui aquest nombre de crèdits aprovats.
És recomanable cursar aquestes dues assignatures de forma consecutiva durant el
penúltim i l’últim semestre de carrera, precisament per poder integrar-hi tots els
coneixements i habilitats adquirits durant la titulació.

4. SOL·LICITUD D'ÀREA I ASSIGNACIÓ DE TREBALL
En el moment de formalitzar la sol·licitud d’assignació de TFG a través de Secretaria,
tots els estudiants hauran d’escollir una àrea: Llengua o Literatura i cultura i
indicar les tres propostes de tres directors diferents per les quals opta, per ordre
de prioritat, que podrà triar d’entre les nombroses fitxes que s’ofereixen al Menú de
projectes. Els períodes de sol·licitud solen ser el gener per al semestre que comença
a febrer/març i al juny, per al semestre que comença a setembre.

En el cas molt excepcional que un estudiant vulgui
presentar un projecte de TFG diferent dels proposats al
menú de projectes, caldrà que ho exposi al professor
responsable del TFG a través del seu tutor de titulació
durant el semestre anterior a la matriculació.
Si el professor responsable aprova el projecte i obté el
compromís d'un docent per a tutoritzar-lo, l’inclourà en
el Menú corresponent al següent període de matrícula a
fi que l’estudiant el pugui seleccionar. L’estudiant ha de
tenir en compte però que les assignatures del TFG no
estan pensades perquè hom realitzi un treball de
recerca de tercer cicle i, per tant, hauria d’optar
preferentment per una de les nombroses propostes que
s’han preparat des dels Estudis.

Passos TFG I:
1. Sol·licitud de treball
2. Assignació per part del
PRA i validació
3. Matrícula
Passos TFG II:
1. Validació d'àrea
(llengua o literatura i
cultura)
2. Matrícula

5. DOCÈNCIA
En l'assignatura TFG I el consultor presentarà diferents activitats que tenen per
objectiu estructurar el disseny i preparació del treball, ajudar l’estudiant a formularne millor els objectius i reforçar la comunicació i l’intercanvi d’idees entre ell i el
seu tutor.
Per considerar reeixit el treball del primer semestre cal haver participat en totes les
activitats i paral·lelament dissenyar el propi projecte, llegint la bibliografia
adequada i recollint i analitzant les dades, de tal manera que al final del semestre
s’ha de presentar el projecte de treball que consta d’un índex estructurat, un resum
del treball, una bibliografia comentada i un calendari de treball personal per al
segon semestre. L'estudiant també n'haurà de fer una presentació oral virtual
sintetitzant-ne els continguts més importants.
Per a aprovar l'assignatura, i per tant per poder-se matricular de TFG II, caldrà una
avaluació favorable del tutor i el consultor, que haurà de ser validada pel professor
responsable. En cas contrari l’estudiant s’haurà de tornar a matricular i tornar a
iniciar el procés.
En l'assignatura TFG II l’estudiant es dedicarà exclusivament a la compleció del
treball amb l’assessorament i guia del director. Lliurarà diversos esborranys i també
al final en presentarà els principals resultats i conclusions en una presentació oral
virtual. El PRA gestionarà l’acompliment de terminis de lliurament d’esborranys i la
recepció d’informes favorables per part del director de cadascun d’ells, serà el
responsable d’organitzar la presentació virtual del TFG, coordinarà els avaluadors
(director i avaluador extern) i, un cop decidida la nota final enviarà els informes
d'avaluació a l'estudiant.

6. LA GUIA DE PROJECTES
Hi ha dos tipus de treball de final de grau: TFG amb modalitat de recerca i TFG amb
modalitat de pràctiques.
Els TFG de recerca poden ser:
a) associats a les diverses àrees temàtiques i que són dirigits per consultors,
tutors, professors dels Estudis o d’altres universitats.
b) associats a institucions amb les quals la UOC ha signat conveni i que
normalment són dirigits per un membre d’aquesta institució. Aquests treballs
institucionals no requereixen presencialitat, si no és que s’indiqui
expressament en la fitxa
Les dues tipologies del TFG de recerca tenen les mateixes característiques formals.
Els TFG de pràctiques:
Es duran a terme de manera associada entre la UOC i les institucions, empreses,
projectes, etc. que consten en cadascuna de les fitxes durant el primer semestre
(TFG I). Les pràctiques associades a aquesta tipologia de TFG es podran fer
presencialment, semipresencialment o virtualment, segons s’indiqui en cadascuna de
les propostes.
Quant als treballs del primer tipus, el grau de Llengua i Literatura Catalanes ofereix
als estudiants un gran nombre de propostes que cobreixen un ventall amplíssim
d’especialitats i línies d’investigació dins de l’àmbit de la llengua, la literatura i la
cultura catalanes.
Pel que fa a les pràctiques, atès que aquest model està encara en desenvolupament,
actualment només s'han establert convenis amb un nombre reduït d'institucions per la
qual cosa el nombre de places disponibles és limitat. Esperem anar ampliant l'oferta
de pràctiques semestre a semestre.

7. MOSTRA DE PROJECTES
En el següent enllaç podreu consultar alguns dels treballs realitzats en el grau de
Llengua i Literatura Catalanes i en la titulació que l'ha precedit, la llicenciatura de
Filologia Catalana:

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/2225

