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SOL·LICITUD PLA ESPECÍFIC DE FORMACIÓ 20142015 

 
Departament/centre sol·licitant: 
 
Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (GID‐FCJ) 
 
Dades de l’activitat 
 
Títol: “Com optimitzar les tutories dels Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster” 
 
Descripció de l’activitat (breument): 
Amb aquest curs es pretén oferir la formació necessària per aconseguir el màxim rendiment en la realització de 
les  tutories  de  Treballs  de  Fi  de  Grau  (TFG)  i  Treballs  de  Fi  de Màster  (TFM),  per  tal  de millorar  la  qualitat 
docent, i per consegüent, la formació acadèmica de l’alumnat. 
 
Import total de l’activitat: 210€ 
Import sol·licitat (per despeses): 210€ 
 
Data d'inici:  21 de gener de 2015 
Data de finalització: 21 de gener de 2015 
 
Dades del/de la responsable de l’activitat 
Cognoms: Furriols Espona 
Nom: Clara 
Professor/a: Col.laboradora doctora 
Departament: Dret Públic 
Centre/ escola: Facultat de Ciències Jurídiques 
 
Telèfon de contacte: 977558302/ 669962528 
Fax: 
Email: clara.furriols@urv.cat 
 
 
Tarragona, 12 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
Signatura del/de la                 Vist i plau del/de la 
responsable l’activitat         director/a de departament/centre  
 
                 

 

DELEGAT DEL RECTOR PER A LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PDI 

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 
Guió per a l’organització d’activitats organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació  
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1. Títol de l’activitat 
 
Definir  títol  de  l’activitat:  “Com  optimitzar  les  tutories  dels  Treballs  de  Fi  de  Grau  i  dels 
Treballs de Fi de Màster” 
 
 

2. Presentació 
 
Breu presentació de l’activitat: 
 
El Grup d’Innovació Docent de  la FCJ ha detectat  la necessitat  formativa del professorat 
per tal d’optimitzar les tutories dels Treballs de Fi de Grau (TFG) i dels Treballs de Fi de 
Màster (TFM).  Ja fa   tres cursos que es van iniciar els TFG i  la nostra experiència ens ha 
permès constatar que resulta fonamental emprendre noves accions formatives en aquesta 
àmbit  ja  que  el  funcionament  i  resultats  esperats  en  aquestes  tutories  no  són  del  tot  
satisfactòries per part dels tutors. 
  
La  Comissió  de  formació  del GID‐FCJ  ja  fa  anys  que  venim anualment  realitzant  cursos, 
amb  l’ajuda de  l’ICE.  L’èxit  d’aquests  cursos,  i  la  demanda  constant  del  professorat,  ens 
anima a seguir organitzant‐ne.  
 
Aquest  any,  considerem  necessari  realitzar  els  següents  cursos:    “Formes  d’educar  i 
conscienciar  als  alumnes  sobre  el  plagi”,  “Augmentar  la  interacció  a  l’aula  ordinària 
mitjançant  l’ipad  i d’altres dispositius de m‐learning”  i  “Com optimitzar  les  tutories dels 
treballs de fi de Grau i fi de Màster”.  
 
Es  tracta,  en  definitiva,  de millorar  la  formació  específica  en  aquestes  matèries,  com  a 
suport  per  a  la  docència,  per  així  situar  al  professorat  de  la  URV  en  l’avantguarda  de 
l’ensenyament universitari.  
 
Concretament, amb aquest curs “Com optimitzar les tutories dels Treball de fi de Grau  i 
dels  Treballs  de  fi  de Màster”  es  pretén  oferir  la  formació  necessària  per  aconseguir  el 
màxim rendiment en la realització de les tutories d’aquests treballs i en  la seva avaluació 
final.  
 
 

3. Objectius 
 
Especificar els objectius a assolir: 
 
‐ Subministrar eines als tutors per tal d’  orientant en les  tasques a realitzar en cada una 

de les quatre tutories obligatòries per obtenir un resultat més satisfactori. 

‐ Donar eines per la planificació, orientació  i seguiment dels TFG i TFM. 

‐ Augmentar l’aprenentatge dels estudiants a través de les diverses sessions tutorials. 

‐ Millorar l’avaluació dels TFG i TFM. 

4. Continguts 
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Continguts de treball: 
 
1. Delimitar i planificar cada un dels continguts de les quatre tutories obligatòries. 

2. Especificar les bones pràctiques per la tutorització dels TFG i TFM. 

3. Eines per millorar  el control i seguiment dels TFG i TFM. 

4. Criteris generals i específiques per l’avaluació dels TFG i TFM. 

 
 

5. Metodologia 
 
Descripció de la metodologia mitjançant la qual es desenvoluparà aquesta activitat (curs, seminari, 
conferència, etc.): 
 
Consistirà en un curs  teòric de 3 hores de duració, dividit  en dues  sessions. La primera 
sessió, que  serà d'una hora  i mitja,  es destinarà a  l’importància de delimitar  i planificar 
cada un dels continguts de  les quatre tutories obligatòries, així com el  tractament de  les 
bones pràctiques per la tutorització dels treballs. La segona sessió, que comprendrà l'hora 
i mitja restant del curs, es dedicarà a tractar les eines per millorar el control i seguiment 
dels TFG i TFM, i els criteris generals i específiques per l’avaluació dels TFG i TFM. 

 
6. Professorat 
 
Especificar professorat que impartirà l’activitat:: 
 

Nom  Institució  Càrrec i/o titulació 

Profa.  Elisenda  Pérez 
Muñoz   
 
Prof. Juan Llanes Ordoñez 

 Universitat de Barcelona 
  
Universitat de Barcelona 

Professora  de  Recursos 
Humans. 
Professor  de  Didàctica, 
Formació  y  Avaluació 
Educativa. 

 
 

7. Material per a realitzar el curs 
 
Detallar, si s’escau, el material necessari per a desenvolupar l’activitat: 
 
Lliurament de material bàsic per a seguir les classes (documentació específica del Curs). 
 
 

8. Duració  (en hores) 
 
El curs té una duració de 3 hores. 
 

9. Temporalització (calendari i horari) 
 
Detallar dies i horari en que es desenvoluparà l’activitat: 
 
El curs es preveu que es realitzi el 14 de gener de 2015, de les 11.30h a les 14.30h. 
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10. Lloc 
 
Lloc on desenvoluparà el curs: 
 
El curs es desenvoluparà a l'aula del Campus Catalunya que l'Oficina de Lógistica assigni 
en funció del nombre de participants en el curs. 
 
 

11. Places 
 
Nombre de places i destinataris:  
 
20 places, no obstant això aquest nombre de places pot  ser ampliable atès  l’interès que 
pot  suscitar  el  tema  d’aquest  curs  entre  tot  el  professorat  de  la  Facultat  de  Ciències 
Jurídiques. 
 

12. Avaluació del curs 
 
Definir,  si  s’escau,  quins  mecanismes  i/o  instruments  es  pretenen  per  avaluar  el  desenvolupament  de 
l’activitat:  Es  requerirà  com  a  mínim  el  80%  d’assistència  al  curs  per  obtenir  el  corresponent  certificat 
d’assistència. 

 
Obtindran  certificat  d’assistència  els  professors  que  assisteixin  al  80%  de  les  hores 
lectives d’aquest curs. 

 
 

13. Pressupost 
 
Caldrà especificar, degudament desglossades per conceptes, totes  les despeses previstes per dur a 
terme el projecte, així com tots els ingressos necessaris per al seu finançament, indicant la font de 
procedència: 
 

 Ingressos (detallar la fonts dels ingressos) 
 Despeses:  

a. Docència: 60€ x 3 hores = 180 euros  
b. Desplaçament i allotjament: 30 euros 
c. Material fungible 
d. Altres 

                                                             Total: 210 euros 
 

Tarragona, 12 de setembre de 2014 
 
 
 
 

   
 

Signatura del/de la responsable 
de l’activitat 

 
Vist‐i‐plau del director del departament/responsable 

unitat 


