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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup
Titulació
Crèdits
Període d'impartició
Idioma d'impartició

20432 - Treball de Fi de Grau de Dret / 11
Grau de Dret - Quart curs
6
Segon semestre
Castellà

Professors
Professor/a
Joan David Janer Torrens
joandavidjaner@uib.es
Francisco Lopez Simo
francisco.lopezsimo@uib.es
Ricardo Jesús Navarro Gómez
ricardo.navarro@uib.es
Cristina Gil Membrado
cristina.gil@uib.es
Anselmo María Martínez
Cañellas
anselmo.martinez@uib.es

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx / Edifici

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria
Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria
Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria
Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització
El treball de fi de grau s’ha d’entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l’avaluació integrada
de competències específiques i transversals associades al títol de grau de Dret. L’objectiu del treball de fi
de grau és realitzar una activitat autònoma i individual dirigida a aconseguir que l’alumne apliqui i integri
competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació, com a requisit previ a
la consecució del títol de grau de Dret. El treball de fi de grau s’ha de considerar com una assignatura més
del pla d’estudis i, per tant, estarà sotmès a les mateixes normes i regulacions generals que s’apliquin a les
altres assignatures.

Requisits
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Essencials
Per participar al primer procés d’assignació de tutors de TFG (maig/juny) es imprescindible tenir superat un
mínim de 132 crèdits. Per participar al segon procés d’assignació de tutors de TFG (octubre) es imprescindible
tenir superat un mínim de 150 o més crèdits superats.

Competències
Específiques
* El TFG servirà, fonamentalment, a la formació dels estudiants en las competències 4 (Fonts instrumentals),
6.4 (Comprensió i anàlisi de textos doctrinals) i 8 (Comunicació). .

Genèriques
* ..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça
següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts
Continguts temàtics
.. El contingut o tema del TFG s’ha d’acordar entre el tutor i l’estudiant.
.

Metodologia docent
A la pàgina de UIBdigital de l’assignatura 20432 Treball de Fi de Grau es poden trobar documents
d’informació i ajuda, que contenen pautes generals sobre els objectius i continguts (a completar pel respectiu
tutor), els terminis de lliurament (que es farà a les bústies habilitades a la mateixa pàgina) així com plantilles
per a l’elaboració del treball.

Volum de treball
Treball no presencial

Activitats de treball presencial (0,08 crèdits, 2 hores)

2/4
Data de publicació: 19/07/2017
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2018 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 0930:00 de 06/09/2018

Any acadèmic
Assignatura
Grup

2017-18
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret
Grup 11

Guia docent

Modalitat

Nom

Tutories ECTS

Tutoria del TFG

Tip. agr.
Grup petit (P)

Descripció

Hores

Tutoria amb el tutor assignat

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (5,92 crèdits, 148 hores)
Modalitat

Nom

Estudi i treball
Redacció del TFG
autònom individual

Descripció

Hores

Redacció del TFG

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Es valorarà: a) la capacitat de síntesi i organització de la informació; b) l’ús de les fonts instrumentals; c)
l’aplicació correcta d’abreviatures, citacions i bibliografia; d) la sistemàtica del treball; e) la precisió i correcció
del llenguatge escrit; f) en cas de fer-se presentació del TFG davant del tribunal a que es refereix l’art. 5,
la claredat de l’exposició, la correcció del llenguatge oral i la capacitat per respondre les observacions del
tribunal. El tutor podrà indicar als estudiants algun criteri d’avaluació addicional del seu projecte de TFG.
El tutor qualificarà el TFG fins a un màxim de 8,5 punts sobre 10. Els estudiants que presentin el TFG en la
dada de lliurament ordinària i obtinguin una qualificació de 8 a 8,5 poden sol·licitar la presentació del TFG
davant tribunal, que podrà afegir fins a 1,5 punts a la nota atorgada pel tutor del TFG, així com assignar les
matrícules d’honor.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".
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Redacció del TFG
Modalitat
Estudi i treball autònom individual
Tècnica
Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció
Redacció del TFG
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
A fixar amb el tutor. A més de l’ajuda del tutor, pots comptar amb aquestes guies, que es troben a
UIBdigitalCampusExtensInformació dels estudis de grau de Dret:
General: Guia del TFG
Sobre fonts i documentació: a) Informació jurídica a Internet o Google: cómo usarlo y cómo no usarlo en
el grado de Derecho; b) Guía sobre el uso de las bibliotecas (en preparació); c) Guía sobre búsqueda de
leyes, jurisprudencia y doctrina (en preparació); d) Guía sobre comprensión y análisis de textos legales (en
preparació); e) Guía sobre comprensión y análisis de textos judiciales (en preparació); f) Elaboración de un
comentario de texto histórico o doctrinal.
Sobre redacció: a) Google: cómo usarlo y cómo no usarlo en el grado de Derecho (aquesta guia no es refereix
solament a la cerca d’informació, sinó també a la manera d’abocar-la (i de no abocar-la) a un treball escrit.; b)
Guía para la redacción de escritos jurídicos (en preparació); c) Guía: errores comunes en la exposición escrita
de los estudiantes (cast.) d) Guia: errors comuns en la exposició escrita dels estudiants (cat.) e) Guía: cómo
emplear y citar textos doctrinales, judiciales y legales
Aquestes guies les pots emprar tret que el tutor t’indiqui clarament altres paràmetres o referents.
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