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Introducció 

 

El Treball de Final de Grau (TFG) de la Titulació de Grau de Llengua i 

Literatura Catalanes de la Universitat Oberta de Catalunya, tal com s’indica 

en el Pla d’Estudis i en els Plans Docents de les assignatures pertinents, 

s’ha de cursar al llarg de dos semestres consecutius en què l’estudiant ha 

de matricular les assignatures TFG I i TFG II. Aquest Treball de Final de 

Grau es pot dur a terme en modalitat de recerca o de col·laboració externa. 

 

En el cas dels Treballs de Final de Grau en modalitat de col·laboració 

externa els estudiants també hauran de matricular obligatòriament les 

assignatures TFG I i TFG II en semestres consecutius, i seran acompanyats 

i dirigits per un tutor de  la institució, empresa o centre com a mínim durat el 

primer semestre (TFGI). En el cas que el tutor no pugui dirigir el treball 

també durant el segon semestre (TFG II), els professors responsables de 

TFG cercaran el professional o l’acadèmic que estigui en condicions de fer-

ho. 

 

El tutor serà l’encarregat d’acollir l’estudiant i organitzar l’activitat que aquest 

haurà de dur a terme en la institució, centre o empresa. Supervisarà les 

activitats de l’estudiant, orientarà i controlarà el desenvolupament de la 

col·laboració, i coordinarà amb el professor responsable de la UOC i el 

consultor de l’assignatura el correcte funcionament de les activitats 

establertes en el conveni signat per la UOC, l’estudiant i l’empresa/institució. 

El tutor prestarà ajuda i assistència, durant el període en què l’estudiant de 

TFG hi col·laborarà, en tot allò de caràcter professional que calgui resoldre 

amb relació a les activitats que l’estudiant fa en aquest centre, redactarà els 

informes finals i, si escau, l’informe de seguiment intermedi de l’activitat de 

l’estudiant. 

 

El present document es refereix al Treball de Final de Grau amb modalitat 

de col·laboració externa. 
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Descripció del TFG en modalitat de col·laboració externa 

 

TFG I: 

 

Aquesta assignatura consisteix en la col·laboració de l’estudiant amb la 

institució o empresa que hagi triat de l’oferta del Menú de Projectes de TFG 

del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. La col·laboració es podrà dur a 

terme de manera presencial, semipresencial o virtual, segons s’acordi en el 

conveni de col·laboració que signaran, a principi del semestre, les tres parts 

implicades: la UOC, la institució o empresa col·laboradora, i l’estudiant. En 

el conveni signat també es recollirà, de manera genèrica, el tipus de tasca 

que serà encomanada a l’estudiant durant el temps de col·laboració, així 

com les competències i els objectius que l’estudiant haurà d’haver assolit al 

final del semestre. 

 

De la mateixa manera que els estudiants de TFG I en modalitat de recerca 

han de preparar un projecte que acabaran de desenvolupar en l’assignatura 

TFG II, els estudiants en modalitat de col·laboració externa, a més de dur a 

terme aquelles tasques que s’acordin amb la institució o centre extern, 

també caldrà que facin una feina de recollida de dades que els permeti 

redactar la memòria final. Tota la informació i les indicacions necessàries 

per a la redacció del Dietari i de la Memòria final de col·laboració es recullen 

en la Guia docent per a la redacció de la memòria del TFG (modalitat 

col·laboració externa). 

 

Així, la càrrega de 6 crèdits de l’assignatura de TFG I, quedarà distribuïda 

de la següent manera (la variació horària i de crèdits dependrà del projecte 

de col·laboració a desenvolupar i es pactarà prèviament entre l’empresa 

/institució, l’estudiant i el professor responsable de l’assignatura de TFG): 

 

4/5 crèdits — 100/125 hores de col·laboració externa. 

1/2 crèdits — 25/50 hores de treball de preparació, recollida de dades 

i redacció del dietari de pràctiques per a la redacció de la 

Memòria de col·laboració o del Projecte de recerca.  
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TFG II: 

 

Aquesta assignatura té per objectiu principal la culminació del treball dut a 

terme durant el primer semestre (TFG I) i, per tant, segons l’itinerari escollit 

per l’estudiant: 

A) desenvolupar i redactar una Memòria final a partir de les dades 

recollides i de l’experiència adquirida al llarg del període de 

col·laboració amb la institució, centre o empresa (itinerari A), o 

B) la redacció del projecte de recerca (no pas el seu desenvolupament 

complet) relacionat amb els coneixements adquirits per l’estudiant 

durant el període de col·laboració amb la institució, centre o empresa 

(itinerari B). 

 

La càrrega de 6 crèdits de l’assignatura es destinarà íntegrament a la 

preparació, redacció i exposició de la Memòria fnal de col·laboració o del 

projecte de recerca.  

 

 

Itinerari A: Estructura i continguts de la Memòria de col·laboració 

 

Atès que el resultat final del TFG en aquesta modalitat és la redacció 

d’una memòria caldrà que l’estudiant tingui present des del primer 

moment quins han de ser l’estructura i els continguts d’aquest document 

que s’haurà de lliurar i presentar al final del segon semestre de TFG. 

 

Els continguts mínims que ha de contenir la memòria s’han detallat en la 

Guia docent per a la redacció de la memòria del TFG (modalitat 

col·laboració externa) que enviarà el col·laborador docent i que trobareu 

també a l’aula de TFG. 

 

Itinerari B: Estructura i continguts del projecte de treball de recerca 

 

Cal no confondre aquest itinerari de la modalitat de col·laboració del TFG 

amb la modalitat de TFG de recerca. En el TFG de recerca, des del 

primer semestre es treballa per a la redacció d’un treball expositiu o 
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argumentatiu derivat de la investigació efectuada per l’estudiant en algun 

dels camps que es proposen en les fitxes recollides al Menú de TFG. 

Concretament, durant el primer semestre (TFG I) es posen les bases del 

treball (objectius, preguntes de recerca, bibliografia, índex, etc.) i en el 

segon semestre (TFG II ) es materialitza la redacció del treball. 

 

En canvi, a l’itinerari de recerca derivat d’una estada de col·laboració: 

- durant el primer semestre es durà a terme el treball pràctic en una 

institució, empresa o centre, i 

- durant el segon semestre, com a conseqüència dels coneixements 

adquirits al llarg de la col·laboració, l’estudiant prepararà i defensarà 

el projecte d’un possible treball de recerca que no acabarà de 

materialitzar en aquesta assignatura però per al qual esbossarà els 

aspectes principals (objectius, contingut, estructura i metodologia). 

Així, en aquest projecte de treball de recerca caldrà que l’estudiant 

expliciti i reflexioni sobre el tema (títol i resum), els objectius, els 

possibles continguts (índex), la hipòtesi i les preguntes de recerca, i 

la metodologia prevista per al treball de recerca proposat. 

 

 

Activitats i avaluació 

 

TFG I: 

 

L’avaluació de l’assignatura TFG I en modalitat de col·laboració externa es 

durà a terme en els mateixos períodes i dates que el TFG I en modalitat de 

recerca. L’estudiant haurà d’anar lliurant al Registre d’Avaluació Continuada 

el mateix nombre de PAC que la resta de companys però en el seu cas el 

treball a lliurar serà el document amb el Dietari de col·laboració amb tota la 

informació recollida fins al moment. 

 

Dietari de col·laboració: 

El dietari de col·laboració és un document en el qual l’estudiant anirà 

recollint de manera periòdica (un mínim d’un cop per setmana) tota 
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aquella informació que li sembli que pot tenir una utilitat per a la redacció 

posterior de la memòria o del projecte de recerca. 

 

Així, en aquest dietari cal que es vagin recollint les dades, les 

informacions, les impressions, les valoracions, els textos i el material que 

es redacti —si s’escau—, etc., al llarg de les setmanes en què es treballi 

amb la institució o empresa. Serà útil per a l’elaboració d’aquest dietari 

que l’estudiant tingui en compte aquelles parts de la memòria que fan 

referència a qüestions més descriptives. 

 

Al final de semestre, totes aquestes dades cal que siguin presentades en 

la darrera PAC, de manera ordenada, mitjançant el programa Present@, 

com també faran els estudiants de TFG en modalitat de recerca. 

 

 

TFG II: 

 

L’avaluació de l’assignatura TFG II en modalitat de col·laboració externa es 

durà a terme en els mateixos períodes i dates que el TFG II.  

 

Itinerari A: Memòria de col·laboració 

 

El Treball de Final de Grau de la Titulació de Llengua i Literatura 

Catalanes, en aquesta modalitat i aquest itinerari, s’haurà de presentar al 

final del semestre en què l’estudiant hagi matriculat l’assignatura TFG II i 

consistirà en el lliurament de la Memòria Final de Col·laboració, que 

anirà precedit dels lliuraments parcials de la memòria mitjançant la bústia 

de RAC, els dies indicats en el calendari de l’aula. La memòria final anirà 

acompanyada d’una presentació, tal com s’indica en el Pla Docent de 

l’assignatura, preparada amb el programa Present@.  

 

Itinerari B: Projecte de treball de recerca 

 

El Treball de Final de Grau de la Titulació de Llengua i Literatura 

Catalanes, en aquesta modalitat i aquest itinerari, s’haurà de presentar 
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al final del semestre en què l’estudiant hagi matriculat l’assignatura TFG 

II i consistirà en el lliurament del projecte de treball de recerca, que anirà 

precedit dels lliuraments parcials mitjançant la bústia de RAC, els dies 

indicats en el calendari de l’aula. El projecte de treball de recerca final 

anirà acompanyat d’una presentació, tal com s’indica en el Pla Docent 

de l’assignatura, preparada amb el programa Present@.  

 


