
ORIENTACIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL TFG

Grau en Psicologia

Normatives que regulen el Treball de fi de Grau

Segons el RD pel qual s’estableix l’ordenació́ dels ensenyaments universitaris oficials [RD 
1393/2007] :

• Las enseñanzas universitarias oficiales de Grado concluirán con la elaboracioń y  
defensa de un trabajo de fin de Grado [art. 12.3] 

• El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase  
final  del  plan  de  estudios  y  estar  orientado  a  la  evaluación  de  competencias  
asociadas al titulo [art. 12.7] 

Normatives: 
• Reial Decret RD 1393/2007 
• Reial Decret RD 861/2010 
• Normativa Reguladora de l’avaluació́ i de la qualificació́ de l'estudiantat a la UdL.
• Reglament del Treball de fi de Grau de la FEPTS 



Què és el Treball de fi de Grau (TFG)? 

El  TFG  es  un  treball  disciplinar  d’aprofundiment,  de  caràcter  transversal,  orientat  a 
l’avaluació́ de competències del títol. 
L’estudiantat al realitzar-lo haurà̀ de demostrar que pot establir relacions efectives entre 
les diferents matèries del grau. 
En un TFG, l’activitat de l’estudiant es fonamentalment autònoma, on aspectes com la  
planificació́ del treball, les estratègies de resolució́, etc., son responsabilitat de l’estudiant. 
EL TFG és un treball de recerca rigorós i la presentació́ publica dels resultats sobre un 
tema específic que contingui una fonamentació́ teòrica i un treball empíric. 
Adaptant el reglament del Treball de Fi de Grau de la Facultat d'Educació, Psicologia i 
Treball Social al grau de psicologia, es proposen les següents modalitats de TFG (Veure 
l'annex I per als aspectes formals del treball escrit del TFG):
1. Treballs de revisió bibliogràfica crítica i actualització teòrica en profunditat d'un 

tema específic relacionat amb els continguts formatius del grau.
2. Projectes  d’investigació  sobre  un  tema  específic  relacionat  amb  els 

continguts formatius del grau, que incloguin una fonamentació teòrica i/o un 
treball empíric. Aquests poden tenir 2 enfocaments: 
a. Treball  de  recerca:  investigació  de  camp o  experimental,  de  naturalesa 

quantitativa i/o qualitativa relacionat amb qualsevol àmbit de la Psicologia. Si 
no s'utilitzen dades reals  cal  plantejar-lo  com un projecte de recerca i  si 
s'utilitzen dades reals cal plantejar-lo com un article científic.

b. Treball d'intervenció: projecte que parteix d'una detecció de necessitats i 
implica el plantejament d'un projecte sense o amb treball amb dades adient 
a  les  necessitats  que  s'esperen  trobar.  Si  no  s'utilitzen  dades  reals  cal 
plantejar-lo  com  un  projecte  d'intervenció  i  si  s'utilitzen  dades  reals  cal 
plantejar-lo com un article científic d'intervenció.

Requisits acadèmics 

1. Tenir 150 crèdits aprovats del grau per tal de poder matricular i presentar el TFG.
2. Tenir aprovades les matèries següents: Totes les Pràctiques I (18 ECTS)

Període de matrícula i d’avaluació

Matrícula ordinària, al setembre 
Període d’avaluació: juny /setembre (veure normativa avaluació)



Elecció́ del tema 

Prèviament  a  la  matrícula  els/les  estudiants  han  de  seleccionar,  ordenats  per  grau 
d’interès, 3 àmbits temàtics, d’entre el següent llistat: 

1. Estudi dels processos cognitius des d’una perspectiva aplicada
2. Personalitat i comportament 
3. Psicopatologia
4. Neuropsicologia
5. Genètica de la conducta 
6. Processos psicològics bàsics
7. Psicologia del desenvolupament del cicle vital
8. Psicologia educativa
9. Psicologia Social
10. Diagnòstic, avaluació i intervenció a l’àmbit educatiu 
11. Diagnòstic, avaluació i intervenció a l’àmbit social
12. Diagnòstic, avaluació i intervenció a l’àmbit clínic
13. Psicologia basada en l’evidència 
14. Avaluació d’intervencions
15. Psicobiologia

La Facultat assigna un tutor/a a cada alumne a l’inici del curs, amb el qual hauran de 
definir el contingut del TFG.
El TFG pot relacionar-se amb l’àmbit de Pràcticum. 

Temporalització i tasques 

El TFG es vist  com una matèria i  està  planificada per a ser cursada durant el  segon 
quadrimestre de quart curs (febrer – juny). 
El nombre de crèdits assignats al TFG del Grau de Psicologia es igual a 6 ECTS. 
Això̀  suposa  una dedicació́  aproximada de  150 hores  (correspon a  una  dedicació́  de 
18h./setmana de treball autònom). 
Cal realitzar al menys quatre tutories per a presentar el TFG. 



En concret, la temporalització que es proposa per al TFG del Grau de Psicologia és el que 
s’especifica a la següent taula:

Setmana
Sessions 
formatives

Tutories 
individuals

Tutories 
indiv./grup

Treball autònom Dates fixades

1
Plantejament  del 
tema i planificació

2

3

4

Desenvolupament 
del treball

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Redacció

15

16 Lliurament

17
Exposició  pública 
en format pòster

La sessió formativa anirà a càrrec del Coordinador del grau i s’adreça tant als alumnes 
com als tutors.

Altes documents que es facilitaran als tutors:
1. Rúbrica correcció TFG elaborada a partir de l’avaluació que es presenta a 

continuació.
2. Pla de treball. Que inclou la fitxa de l’alumne i serveix per signar l’acord entre tutor i 

alumne sobre les tasques que l’alumne es compromet a dur a terme.



Lliurament i presentació́ 

D’acord  amb  el  Reglament  de  TFG  de  la  FEPTS,  l’estudiant  ha  de  presentar  dos 
exemplars  de  l’informe  d’investigació,  un  en  format  paper  i  l’altre  es  dipositarà̀  a  la 
Carpeta Compartida de l’espai de l’assignatura del Campus Virtual, on podrà̀ ser consultat 
per tots els professors tutors de l’assignatura. 
A més, el  TFG haurà de ser exposat públicament.  En el Grau de Psicologia,  aquesta 
exposició  es realitzarà mitjançant  un pòster  científic.  Per  realitzar  aquesta  activitat  de 
forma  conjunta  per  a  tot  l’alumnat,  s’organitzarà  una  jornada  tipus  congrés  científic. 
Aquesta jornada es realitzarà en el període d’avaluacions del segon quadrimestre aprovat 
per a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. La defensa del treball es realitzarà 
davant d’una comissió avaluadora. Aquesta comissió avaluadora estarà formada per 3 
tutors/es  de  TFG,  d'àrees  de  coneixement  diferents,  seleccionats  a  l’atzar  de  tot  el  
professorat que ha tutoritzat un TFG durant el curs acadèmic. El tutor podrà formar part de 
la comissió avaluadora d'un TFG dirigit per ell/a.

Avaluació

D’acord  amb  el  Reglament  de  la  Facultat  d’Educació,  Psicologia  i  Treball  Social, 
l’avaluació́ del TFG es planteja com una avaluació́ contínua i contempla tres moments: 
1. Elecció́ del tema i planificació́.
2. Desenvolupament del TFG.
3. Lliurament i presentació́.

En cadascuna d’aquestes etapes es desenvolupen diferents competències avaluades a 
través dels resultats d’aprenentatge, segons es mostra en la taula següent: 

FASE 1: Elecció del tema i planificació
TASCA RESULTATS D’APRENENTATGE 

Identificar el tema 
Els criteris per la selecció́ del tema són adequats?
S’han aplicat els criteris en la selecció́?

Portar  a  terme  una  cerca 
documental sobre el tema escollit 

Ha identificat els descriptors clau del tema?
La cerca bibliogràfica avançada és correcta?
Les referències documentals són adients al  marc 
teòric?

Establir  objectius  i  plantejar 
hipòtesi de treball 

Els objectius són adients a la temàtica escollida?
Ha formulat adequadament les hipòtesi del treball?

Organitzar  els  elements 
fonamentals del treball 

Ha delimitat el context d’estudi?
Ha identificat els elements estructurals del treball?
Ha concretat els recursos i la metodologia que cal 
emprar en funció́ dels objectius?
El cronograma de desenvolupament del treball és 
correcte?



FASE 2: Desenvolupament del TFG
TASCA RESULTATS D’APRENENTATGE 
Seleccionar  i  integrar  les  fonts 
fonamentals per a la construcció́ 
del marc teòric del TFG 

Ha  integrat  la  informació́  mes  rellevant  de  la 
bibliografia revisada? 
Ha redactat el marc teòric partint de la informació́ 
prèviament recollida?
Ha situat el treball en el context del marc teòric?

Recollir, analitzar i interpretar les 
dades obtingudes 

La metodologia de treball és l’adient?
Ha  executat  adientment  el  treball  de  camp  (Si 
escau)?
S’ha  analitzat  els  resultats  adequadament  (Si 
escau)?

Elaborar  conclusions  i 
prospectiva de continuïtat 

Ha elaborat les conclusions en relació́ als objectius 
proposats  en  el  treball  i/o  les  hipòtesis 
plantejades?
Ha  determinat  una  prospectiva  de  continuïtat 
d’estudis a partir dels resultats obtinguts?

FASE 3: Lliurament i presentació
TASCA RESULTATS D’APRENENTATGE 
Dominar el llenguatge científic en 
català̀,  castellà̀  o  una  tercera 
llengua  i  comunicar  de  manera 
correcta la informació́. 

Ha  presentat  de  manera  clara,  estructurada  i 
entenedora el TFG?
Ha redactat el TFG seguint les pautes formals?
Ha utilitzat els recursos mes adients per la seva 
presentació́?

Respondre  de  manera  correcta 
les  qüestions  plantejades  a  la 
presentació́ oral 

Ha seleccionat i prioritzat les preguntes d’acord a 
la seva importància?
Ha  dedicat  més  atenció́  a  les  qüestions  mes 
significatives?
S’ha expressat amb convicció́ i propietat?

D’acord amb el Pla d’estudis del Grau de Psicologia de la FEPTS, l’avaluació́ del TFG es 
farà̀ tenint en compte els següents percentatges: 

1. Valoració de l’elecció del tema, planificació i del procés d’elaboració del treball: 20%
2. Valoració del treball (informe d’investigació): 60%
3. Defensa del treball (pòster científic més preguntes): 20% 

La valoració de l’elecció del tema, planificació i del procés d’elaboració del treball (1), així  
com la valoració del treball (2) són tasques que farà el/la tutor/a del TFG. La defensa del  
treball es realitzarà per part de la comissió avaluadora.



Propietat intel·lectual i aspectes de confidencialitat 

Des  de  la  Facultat  se  seleccionaran  els  treballs  de  millor  qualitat  i  es  trametran  al  
Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RECERCAT), a través de la Biblioteca 
de la Universitat,  per tal  que puguin ser consultats per la comunitat universitària, amb 
l’autorització́ prèvia de qui l’ha realitzat, respectant-ne el seu dret a la propietat intel·lectual 
que està regulada per la normativa vigent de la Universitat de Lleida. 



ANNEX I: ASPECTES FORMALS DE L’INFORME D’INVESTIGACIÓ DEL TFG

• Impressió del treball: DIN A4.
• Configuració de pàgina: marges superior i inferior de 2,5 cm, i marges esquerre i dret  

de 3 cm.
• Text: Justificat a ambdós costats. Interlineat: 1,5. Numeració d'apartats, pàgines, taules 

i figures.
• Tipus de lletra:

o Cos del treball: Times New Roman, grandària 12.
o Títol del capítol: Times New Roman, grandària 14, majúscula, negreta.
o Títol  d'apartat  de primer nivell:  Times New Roman, grandària 12, majúscula, 

negreta.
o Títol  d'apartat  de segon nivell:  Times New Roman, grandària 12, minúscula, 

negreta.
o Taules: Times New Roman, grandària 10.
o Referències: Times New Roman, grandària 10.
o Cites a peu de pàgina: Times New Roman, grandària 10.

• Encapçalat i peu de pàgina: a l'encapçalat es farà constar un títol resumit del TFG, i en  
el peu de pàgina s'ha d'incloure numeració.

• Format de taules, figures, cites i referències bibliogràfiques: Normativa APA 6th edition.
• Extensió: entre 15 i 30 pàgines sense comptar els annexos, la portada ni l'índex. No 

s'estableixen límits pels annexos.

ESTRUCTURA DEL TFG
Portada
• Universitat, Facultat i Titulació amb el logotip de la Universitat.
• Títol del Treball de Fi de Grau.
• Nom del autor/a.
• Nom del tutor/a.
• Data de presentació.
• Declaració d'autoria (signada per l'estudiant): Declaro que he redactat el treball [...incloure el  

títol...]  per l'assignatura de Treball de Fi de Grau en el curs acadèmic [...incloure l'any] de  
forma autònoma, amb l'ajuda de les fonts bibliogràfiques citades a les referències, que he citat  
i referenciat adequadament segons els estàndards de la Psicologia.

• (A incloure si es fa un treball de recerca): Declaro que totes les dades incorporades al present  
treball són fruit de l'avaluació que jo he fet personalment a persones, animals i/o institucions, i  
no  formen  part  de  cap  protocol  ni  projecte  de  recerca  de  cap  professor/a  del  Grau  de  
Psicologia.

Índex
Es presentarà un índex paginat, en el que es reflectiran els apartats principals que componguin el 
treball amb indicació de les pàgines en les quals es troba cadascun d'ells. És convenient, però no 
obligatori, incloure un índex paginat de gràfics, quadres, taules, esquemes, etc. inclosos al llarg 
del treball.



Resum incloent paraules clau
• Resum entre 100 i 150 paraules on han d’aparèixer tots els apartats del treball.
• Nº de paraules clau: 5.
Introducció
• Justificació  del  treball:  plantejament  del  problema que  s'aborda  al  treball,  amb els  motius 

personals i d’interès científic i/o aplicat pel qual es porta al cap el treball.
• Fonamentació  teòrica:  marc  teòric  que  proporcioni  una  revisió  dels  antecedents  i  una 

panoràmica de l'estat actual del tema que fonamenti i justifiqui el treball.
• Objectius generals i específics: plantejament de les preguntes que es volen resoldre amb la 

realització del TFG.
• Hipòtesis: formulació de les hipòtesis que guien el TFG. 
Metodologia o pla de treball. És diferent per a cada modalitat de TFG.

Revisió bibliogràfica
• Materials:  s'especificaran  el 
nombre  i  tipus  de  materials 
utilitzats  (articles  de  recerca, 
articles de revisió, llibres, etc.). 
És  a  dir,  les  unitats  d'anàlisi 
amb  les  quals  s'elabora  el 
treball de revisió.
• Procediment:  descripció  de 
les  fonts  de dades  utilitzades 
per  recopilar  la  informació 
(bases de dades consultades, 
termes o descriptors, períodes 
i  dates  de  cerca,  criteris 
d'inclusió  i  exclusió  dels 
articles,  àmbit  geogràfic  i 
idiomes  en  què  estan 
publicats.
• Anàlisi  de  la  informació: 
especificar  com  es  va 
organitzar el material i com es 
va  analitzar  (per  ordre 
cronològic  o  per  tipus  de 
disseny  o  per  tipus  de 
material,  etc.).  En  cas  de  fer 
un  meta-anàlisi  s'haurà 
d'explicitar  la  metodologia  i 
tècniques  estadístiques 
emprades.

Treball de recerca
• Participants: definir clarament 
la  població,  detallar  la 
grandària  de  la  mostra,  la 
forma  de  seleccionar-la,  així 
com  els  criteris  d’inclusió  i 
exclusió  que  s'aplicarien  o 
s'han aplicat.
• Instruments:  descripció  dels 
instruments  i  de  les  variables 
de  mesura  que  s'aplicarien  o 
s'han  aplicat.  En  el  cas  de 
dissenys  experimentals,  s'ha 
de  comentar  la  prova 
experimental  que  s'aplicaria, 
indicant la manipulació de les 
variables.
• Procediment:  passos que se 
seguirien  o  s'han  seguit  per 
recollir les dades.
• Anàlisis  estadístics: 
tècniques  estadístiques  que 
s'utilitzarien  o  que  s'han 
utilitzat  per  respondre  a  les 
hipòtesis  o  objectius 
plantejats.  S’espifiarà  el 
software  estadístic  que 
s'aplicaria.

Treball d'intervenció
• Destinataris:  determinar  i 
caracteritzar  la  població 
beneficiària  del  programa 
d'intervenció.  Indicar  el 
nombre  de  beneficiaris  que 
s'atendrien  i  el  perfil  o 
característiques  dels  usuaris 
que  s'atendrien  o  que  s'han 
atès.
• Ubicació  del  projecte: 
determinar la localització física 
del programa (província, ciutat, 
etc.),  incloent  una  descripció 
de  l'entorn  en  el  qual 
s'aplicaria  i  els  espais  que 
s'utilitzarien  o  que  s'han 
utilitzat.
• Detecció  de  necessitats: 
identificació de les mancances 
que  porten  a  plantejar  el 
projecte d'intervenció.
• Continguts de la intervenció: 
activitats  i  tasques  que 
s'utilitzarien  i  tècniques 
concretes  que  s'utilitzarien  o 
que s'han utilitzat.
• Temporització:  distribució, 
seqüenciació  i  duració  de  les 
activitats proposades.
• Descripció  de  les  sessions: 
contingut,  activitats, 
temporització de cada sessió i 
orientacions que s'aplicarien o 
que s'han aplicat.



Resultats
En el cas que s'hagin recollit dades reals, es presentaran els resultats en funció dels objectius 
plantejats.  S'indicaran les anàlisis  estadístiques realitzades en cada cas i  s'inclouran taules i 
gràfiques que ajudin a comprendre els resultats. Això també és aplicable a la revisió bibliogràfica, 
especialment si es tracta d'un meta-anàlisi.
En el cas que no s'hagin recollit dades reals, es comentarà quins són els resultats esperats si 
s’aplicarà el  projecte de recerca o d'intervenció.  S'indicaran les anàlisis  estadístiques que es 
realitzarien  en  cada  cas  i  quins  són  els  valors  que  haurien  d'assolir  les  diferents  proves 
estadístiques utilitzades segons els resultats esperats. No és necessari, en aquest cas, incloure 
taules i gràfiques.
Discussió
Interpretació dels resultats trobats o esperats, així com la implicació dels mateixos en relació amb 
les hipòtesis. Es relacionaran els resultats amb el marc teòric de partida. 
Limitacions i propostes de futur
Valoració  crítica  de  les  limitacions  del  treball  proposat  per  poder  generalitzar  els  resultats 
obtinguts o esperats. També es proposaran línies de recerca futures que podrien ajudar a pal·liar 
les limitacions mencionades.
Referències bibliogràfiques
S'inclou la cita completa de tots els materials utilitzats per a l'elaboració del treball, com els llibres, 
articles, pàgines web, etc., en format APA 6th edition.
ANNEXOS
Tan sols s'inclourà aquest apartat si es considera necessari. Aquí es poden afegir tot el material 
que es consideri d'interès per la comprensió del treball (qüestionaris utilitzats, etc.).



ANNEX II: ASPECTES FORMALS DEL PÒSTER CIENTÍFIC DEL TFG

1. Presentació del pòster científic:
a. Estructura:

i. Títol i autor/a.
ii. Introducció (fonaments teòrics, justificació i objectius/hipòtesis).
iii. Metodologia (materials i mètode).
iv. Resultats.
v. Discussió (conclusions).
vi. Referències bibliogràfiques.

b. Aspectes formals:
i. Grandària del pòster: format vertical (120 cm alt x 90 cm amplada). 

Que es podrà imprimir com a mosaic (fet a partir de Din-A4).
ii. Lletra: ha de ser visible a una distància de 2 metres.

2. Exposició  oral:  l'estudiant  exposarà  en  5  minuts  com  a  màxim  els  aspectes 
fonamentals i les conclusions més rellevants del treball.

3. Torn de preguntes: torn de preguntes i respostes antre la comissió avaluadora i  
l'estudiant durant un temps màxim de 10 minuts.

4. El Tribunal estarà format per dos professors del grau i el tutor, els 3 amb veu i vot  
d’igual pes. El tribunal disposarà d’una rúbrica per valorar la presentació del pòster 
científic i de recomanacions per estandarditzar-ne l’estructura formal.


