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PRIMERA TASCA: FASE INICIAL  25 DE FEBRER DE 2022   

 

Entrega a realitzar: L’estudiant presentarà un breu document de màxim 5 

pàgines que explori la idea inicial que pretenen investigar. En aquest 

document, especificaran: i) la temàtica del seu treball; ii) una breu introducció 

que justifiqui i argumenti la importància de la recerca que pretén 

desenvolupar; iii) una proposta inicial d’objectius d’investigació; iv) una breu 

selecció de les primeres referències bibliogràfiques que s’han explorat per a 

contextualitzar la recerca que es proposa desenvolupar. 

L’entrega es realitza a la secció activitats del Campus Virtual. 

 

Avaluació del tutor/a de la primera tasca: 

Cada ítem es valora de 0 a 10 i s’aporta un feedback qualitatiu abans de 15 

dies.  

 

1.Tipus de treball que es vol realitzar. 

- Especifica la finalitat i interès del treball? 

- Justifica per què es vol fer i què es vol investigar?   

 

2. Pregunta de recerca i objectius de treball.  

- Planteja unes primeres preguntes i/o hipòtesis de treball?  

- Planteja uns objectius de treball?  

- Ajuden a respondre la/les pregunta/es i/o permeten acceptar o rebutjar la/les 

hipòtesi/s que s’han proposat?  

- Són objectius viables i abordables?   

3. Previsió de la metodologia que es considera que caldrà per a desenvolupar el 

treball.  

- Ha pensat en el tipus de mostra (escoles, institucions, museus, centres, mestres, 

famílies, infants, estudi de cas, etc.)?  

- Ha fet una previsió dels instruments i tècniques que es faran servir per a la recollida 

de dades i tractament de la informació (enquestes, qüestionaris, entrevistes, 

observació, etc.)?  

 

4. Primera bibliografia sobre el tema triat.  

- Presenta unes 3 o 4 lectures que permetin conèixer l’estat de la qüestió o situar-se 

en el tema?  

- Identifica quines són les teories i conceptes previs que s’han de dominar per tal de 

poder emprendre la recerca? 
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SEGONA TASCA: FASE SEGUIMENT  29 ABRIL DE 2022   

Entrega a realitzar: L’estudiant presentarà una versió preliminar de la memòria 

del seu TFG. Aquesta versió inclourà: i) el marc teòric de la recerca que s’està 

realitzant (estat de la qüestió, antecedents, argumentació de la rellevància de 

la recerca); ii) els objectius definitius de la recerca; iii) la metodologia a 

desenvolupar (proposta de mostra, instruments de recollida de dades, 

instruments per analitzar dades, etc.); iv) Resultats i discussió: primeres dades 

recollides (o, si encara en falten, explicar com es pensa continuar), tractament 

preliminar de les dades recollides. 

L’entrega es realitza a la secció activitats del Campus Virtual. 

Avaluació del tutor/a de la segona tasca: 

Cada ítem es valora de 0 a 10 i s’aporta un feedback qualitatiu abans de 15 

dies.. 

1. Marc teòric 

- La informació presentada en el marc teòric és suficient, adequada i 

detallada referida al tema? 

- Es fa una correcta connexió entre la teoria exposada en el marc teòric i 

el que es vol investigar? 

- Apareixen els conceptes claus necessaris per a entendre i introduir el 

tema d'estudi? 

- Ha seleccionat referències documentals fiables, rigoroses i actuals sobre 

el tema per a la construcció del marc teòric? 

 

2. Pregunta de recerca i objectius de treball.  

- Els objectius (generals i específics) estan ben definits (específics, 

mesurables, assolibles, rellevants i temporalment possibles) 

 

3. Metodologia 

- La metodologia escollida permetrà donar resposta als objectius 

proposats? 

- Els instruments i tècniques que es faran sevir per a la recollida de dades i 

tractament de la informació (enquestes, entrevistes, observació, 

enregistraments, etc.), son adequats pel tipus de treball que es 

planteja? 

- La mostra amb el que treballarà: tipus i volum de la mostra, lloc on es 

recolliran les dades (escoles, centres, institucions, etc.), és l’adequat pel 

tipus d’estudi que planteja? 

 

4. Recollida i interpretació preliminar de les dades 

- Presenta el treball de camp avançat? No cal que estigui acabat, però sí 

ha de tenir-lo avançat. Haver fet gran part de les visites i recollida de 

dades a les centres/institucions/escoles. 

- Presenta les primeres dades obtingudes fins el moment? Si encara en 

falten, explica al/la tutor/a com pensa continuar? 

- Explica com pensa fer el tractament de les dades/resultats que ha 

recollit? Proposa un tractament de les dades/informació adient a la 

recerca? 
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http://www.educacioprimaria.udl.cat/export/sites/EducacioPrimaria/ca/.galleries/2021/Rubrica

-Avaluacio-TFG_2122_v0.pdf 

TERCERA TASCA: PRESENTACIÓ FINAL    JUNY 2022 

http://www.educacioprimaria.udl.cat/export/sites/EducacioPrimaria/ca/.galleries/2021/Rubrica

-Avaluacio-TFG_2122_v0.pdf 

 

A) PRESENTACIÓ MEMÒRIA FINAL  3 JUNY DE 2022   

Entrega a realitzar: L’estudiant presentarà la memòria final del seu treball final 

de grau. Aquesta memòria ha d’incloure: i) Resum en català, castellà i anglès 

(250 paraules aproximadament); ii) 5 paraules clau; iii) Marc teòric; iv) 

Objectius; v) Metodologia; vi) Resultats; vii) Discussió de resultats; viii) 

Conclusions; xix) Bibliografia 

 El document que s’elabori ha de presentar una extensió orientativa de 15.000 

paraules aproximadament (excloent Annexos). 

Aquest document s’ha de presentar a l’espai compartit del Campus Virtual 

 

B) PRESENTACIÓ PÒSTER   10 JUNY DE 2022   

Entrega a realitzar: L’estudiant presentarà un pòster que resumeixi els aspectes 

principals de la seva recerca realitzada. Aquest pòster ha de presentar les 

idees claus provinents dels diferents apartats bàsics del treball realitzat: marc 

teòric, objectius, metodologia, discussió de resultats i referències bibliogràfiques 

essencials. 

Aquest document s’ha d’entregar a l’espai compartit del Campus Virtual 

 

 

C) PRESENTACIÓ ORAL   13-17 JUNY DE 2022   

Durant 15 minuts, l’estudiant presentarà oralment els resultats de la seva 

recerca utilitzant el pòster realitzat com a suport visual. Aquesta presentació 

tindrà lloc davant d’un tribunal format per dos membres: el tutor/a i un 

professor/a relacionat amb la temàtica del TFG. Al finalitzar la presentació, 

s’obrirà un torn de 5 minuts on el tribunal discutirà amb l’estudiant la recerca 

presentada.  

 

Avaluació: 

Les entregues A) B) i C) s’avaluaran seguint la rúbrica present al següent enllaç: 

http://www.educacioprimaria.udl.cat/export/sites/EducacioPrimaria/ca/.galler

ies/2021/Rubrica-Avaluacio-TFG_2122_v0.pdf 

 


