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GUIA DOCENT TFG DOBLE TITULACIÓ GRAU EN DRET I GRAU EN ADE  

OBJECTIUS ACADÈMICS DE L’ASSIGNATURA  

El TFG suposa la culminació de la trajectòria com estudiants de l’estudiantat de la Doble 
Titulació: Grau en Dret i Grau en ADE . És la via de què disposa l'estudiantat per demostrar 
de forma integrada i original la consolidació dels continguts i competències adquirides 
mitjançant els dos títols del Grau (les competències consten a l'apartat següent), així com 
la maduresa intel·lectual i crítica assolida durant la seva formació acadèmica 

COMPETÈNCIES SIGNIFICATIVES  

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Correcta expressió oral i escrita (català, castellà i anglès) 
 Domini de les TIC. 
 Capacitat d'anàlisi i de síntesi. 
 Capacitat d'organitzar i planificar. 
 Capacitat de crítica i autocrítica. 
 Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar 

adequadament amb els altres, cooperant i col·laborant. 
 Actuar sobre la base del rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l'entorn en què opera. 
 Exercir les funcions relacionades en les diferents àrees funcionals d'una empresa i 

institucions. 
 Elaborar, interpretar i auditar la informació economicofinancera d'entitats i 

particulars, i prestar assessorament sobre els mateixos. 
 Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en 

la presa de decisions. 
 Identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i 

tecnològics en els àmbits local, nacional i internacional i la seva repercussió sobre les 
organitzacions. 

 Conèixer els principis morals, ètics i la responsabilitat legal i social, derivada de les 
pròpies actuacions i les de la institució. 

 Intervenir en operacions pròpies d'entitats i mercats financers. 
 Demostrar coneixement de les característiques, institucions i procediments del 

sistema jurídic. 
 Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva 

necessària visió transdisciplinar. 
 Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi del Dret i en el desenvolupament de 

la dialèctica jurídica. 
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CONTINGUTS FONAMENTALS DE L’ASSIGNATURA 

El TFG és un treball autònom i individual que l'estudiantat ha de realitzar sota l'orientació  
d'un/a tutor/a. Aquest treball permetrà a l'estudiantat mostrar de forma integrada els 
continguts formatius rebuts i les competències  adquirides associades al títol de Grau. 

Les modalitats que podran revestir els TFG són, entre d'altres, els següents: 

a) Treball acadèmic empíric o d'assaig sobre una matèria o qüestió determinada i  
relacionada amb els continguts dels Graus en Dret i ADE 

b) Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats 
amb els Graus en Dret i ADE  

c) Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els 
diferents àmbits de l'exercici professional per als que qualifica la titulació: informe, 
dictamen, preparació i defensa d'un cas, projectes de creació de negocis i el seu 
estudi de viabilitat, entre d'altres. 

d) Projecte desenvolupat en el si d'una entitat externa a la FDET (empreses, institucions 
públiques i privades, ONGD i Moviments solidaris) sobre una matèria relacionada 
amb els Graus en Dret i ADE , sempre i quan aquest projecte no s'hagi realitzat durant 
el decurs de les Practiques  Acadèmiques Externes Curriculars 

e) Projecte realitzat amb la metodologia de l'Aprenentatge-Servei (ApS) 

EIXOS METOLÒGICS DE L’ASSIGNATURA 

El TFG és un treball autònom, individual i original que l’estudiantat realitza sota 
l’orientació d’un o dos tutors/tutores. 

La metodologia de treball que s'ha d'emprar en l'elaboració del TFG varia en atenció a la 
modalitat de treball per la qual opti l'estudiantat. En qualsevol cas, la metodologia 
s'entronca amb la pròpia de les ciències socials i jurídiques. Caldrà que els tutors o les 
tutores orientin l'estudiantat en aquest sentit. 

Al llarg del curs es realitzaran varies sessions de formació presencial obligatòria de 
caràcter grupal.  

PLA DE DESENVOLUPAMENT DE L’ASSIGNATURA 

L'elaboració del treball es realitza en quatre etapes: 

1. Etapa d'inici: la planificació 

L'estudiantat elabora, amb el suport i vistiplau dels tutors o de les tutores, un pla de 
treball que inclogui com a mínim els objectius, les preguntes clau del tema, la 
metodologia i les fonts que s’empraran en la recollida de dades, els recursos que 
s’utilitzaran, una revisió bibliogràfica del tema, una primera versió de l’índex de 
continguts del TFG i un cronograma amb els terminis de lliurament dels blocs de 
contingut de l’índex. 
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2. Etapa de desenvolupament 

L'estudiantat, sota la direcció dels tutors o de les tutores, revisa la bibliografia i, 
mitjançant la metodologia proposada i els recursos pertinents, desenvolupa el treball. 
L'objectiu d'aquesta etapa és extreure les primeres conclusions que permetin assolir els 
objectius plantejats. 

3. Etapa de finalització: la memòria final 

Sigui quina sigui la modalitat seleccionada, el TFG es  materialitzarà en l'elaboració d'una 
memòria escrita integrada, com a mínim, pels següents elements: 

a) Resum 
b) Introducció: justificació del treball, estat de la qüestió, objectius i metodologia 

aplicada 
c) Desenvolupament analític 
d) Conclusions 
e) Relació de fonts, bibliogràfica o recursos materials utilitzats. 

En cas de realitzar un únic TFG de caràcter interdisciplinari, l’extensió recomanada és de 
40 a 70 pàgines.  

4. Etapa de defensa 

L'estudiantat realitza la defensa oral i pública del TFG .  

L’acte de defensa consistirà en una presentació breu dels objectius del treball, 
metodologia i  conclusions. Posteriorment, l’alumne se sotmetrà a les qüestions que 
sobre el TFG li plantegin els membres del tribunal i les exposarà al mateix. 

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

L'avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el 
desenvolupament  del  treball així com la defensa pública del mateix d’acord amb la 
següent ponderació.  

Etapa Ponderació
Planificació 10%
Desenvolupamen 20%
Memòria Final 40%
Defensa 30%
Total 100%

 

Un cop realitzada la defensa del TFG, els tutors i les tutores remetran les qualificacions 
finals  dels TFG tutoritzats al coordinador o a la coordinadora del Grau en Dret i del Grau 
en ADE qui les introduiran a l'acta corresponent. 

La Comissió d'Estudis de Grau de la FDET a proposta del coordinador o de la 
coordinadora del  Grau que correspongui, atorgarà la menció de Matricula d'Honor entre 
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l'estudiantat del TFG que hagi obtingut una qualificació igual o  superior a 9 atenent la 
nota del seu expedient acadèmic i tenint en compte que la normativa  acadèmica limita 
el nombre de Matricules d'Honor al 5% de l'estudianat matriculat en una  determinada 
matèria. 

L'alumne matriculat al TFG que no defensa o suspèn el TFG l’haurà de  tornar a matricular 
el  curs següent. En ambdós casos es mantindrà els mateixos tutors/es i tema, a no ser 
que  l'alumne demani el  canvi. Si reuneix els requisits de la convocatòria per acabament 
d'estudis  podrà examinar-se en aquesta convocatòria. 

RECURSOS 

Recursos per al Treball Final de Grau (TFG) i de Màster (TFM): 
https://biblioguies.udl.cat/tfgtfm 

Com citar i elaborar bibliografies: https://biblioguies.udl.cat/comcitar 

 

 

 

 


