DIRECTRIUS BÀSIQUES PER A L'ELABORACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS1 (CODI
30599)
(Normativa i reglament d'on s'arrepleguen aquestes directrius: Normativa sobre treballs final de Grau aprovada en Consell de
Govern de 29 d’octubre de 2012, BOUA de 31 d'octubre de 2012; i la seua adaptació a la Facultat de Filosofia i Lletres, “Reglament
intern sobre els treballs final de Grau” la revisió del qual va ser publicada en el BOUA de 23 de març de 2015)

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

1. Descripció
• El TFG és un treball original i individual on l'estudiant ha de mostrar de forma
integrada els continguts formatius i les competències tant genèriques com
específiques associades al Grau en Estudis francesos. El tutor o tutora exerceix un
paper important en el procés de tutela i d'orientació de l'estudiant en el
desenvolupament del seu TFG.
• La càrrega del Treball Final de Grau respon a la proporció establida pel crèdit ECTS.
Si el Treball Final de Grau és una matèria de 6 crèdits ECTS, el volum de treball no
podrà excedir les 150 hores (comptant la realització pròpiament dita del TFG així
com les hores de tutorització).
• El Treball Final de Grau és un treball protegit per la propietat intel·lectual i ha de
respondre als criteris ètics d'elaboració assumits per la comunitat científica.
2. Contingut
• En termes generals, s’hi podran dur a terme estudis centrats en la llengua francesa
general i especialitzada, la lingüística francesa, el Francès com a llengua
estrangera, la cultura francesa i dels països francòfons, la literatura francesa i
d'expressió francesa en les seues diferents manifestacions, gèneres i èpoques, la
literatura francesa amb perspectiva de gènere, la utilització de les TICs per als
estudis francesos i les eixides laborals en aquesta disciplina.
Els continguts del TFG s'emmarquen fonamentalment en quatre àmbits d'estudi: 1.
Lingüístic, 2. Cultural, 3. Literari, i 4. Estudis comparatistes (llengua francesa, la
cultura francòfona i la literatura d'expressió francesa amb altres llengües, cultures
i literatures).
Les modalitats de Treball de finalització de Grau podran ser: teòrica; descriptiva;
analítica; o aplicada.
3. Aspectes formals i estructura
• Els criteris formals han de respondre als criteris aprovats en Junta de Facultat. Per
al Grau en Estudis francesos es requereix: llengua de redacció francés2;
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Times new roman , grandària de la font 12 punts per al text, i 11 punts per a les
cites sagnades en el text, 10 punts per a les notes a peu de pàgina; text justificat a
banda i banda; interlineat a 1,5 per al text, simple per a les notes separades del
text i per a les notes a peu de pàgina, interlineat simple per a les referències a peu
de pàgina; paràgrafs sagnats a 1,25; bibliografia final amb sagnia francesa a 1,25
(només s'arreplegaran les referències dels textos esmentats). Els esments separats
del text (marge esquerre: 1,50 cm). Marges de les pàgines: 3 cm dreta i
esquerra/2,5 cm (superior i inferior)
Els esments podran regir-se pel sistema francés o anglosaxó (tipus Harvard).
La configuració de la portada portarà: en la part superior Facultat de Filosofia i
Lletres UA, el títol del TFG centrat, Grau en estudis francesos, nom i cognoms de
l'estudiant, nom i cognoms del tutor/-a dels co-tutors/-es i curs acadèmic; segona
pàgina: cal especificar la llengua en el resum/resums i paraules clau; l'índex pàgina
següent; seguit del text de TFG pròpiament dit; Bibliografia; i Annexos.
L'estructura haurà d’articular-se obligatòriament segons els apartats següents:
Resum (màxim 150 paraules), 5 paraules clau; Índex justificat en tots dos costats;
Introducció comportarà: Motivació, Justificació de la hipòtesi de treball en funció
de l'estat de la qüestió, Objectius, Metodologia seguida en funció de la modalitat
triada del Treball Final de Grau; Desenvolupament de l'argumentació; Conclusions;
Bibliografia; Annexos pertinents inclosos.
L'extensió mínima és de 5 a 6 pàgines per crèdit ECTS. Els treballs de final de Grau
no podran excedir les 50 pàgines (amb Bibliografia i Annexos inclosos).

4. Els TFG s'incorporaran a l'UACloud atenent al calendari establit aprovat en Junta de
Facultat, en funció de les convocatòries triades per l'estudiant.
5. Les defenses del TFG es faran en llengua francesa.
6. Avaluació del TFG pels membres del tribunal: el text del TFG Grau en Estudis francesos
(el text pròpiament) rep un 90% de la qualificació final, mentre que la defensa oral
d’aquest rep una qualificació un 10% de la qualificació final.
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Per a l'alumnat que estiga fent el Grau en Estudis francesos i línies de l'àrea de Filologia Francesa

