DIRECTRIUS ESPECÍFIQUES PER A L’ELABORACIÓ I DEFENSA DEL
TFG DEL GRAU EN TURISME

De conformitat amb el Reglament sobre els Treballs Final de Grau de la Facultat de
Filosofia i Lletres i, en virtut del previst en l’apartat 2.c. del seu article 3.3., la Comissió
de Grau en Turisme ha aprovat en la seua sessió d’11 abril de 2017, les següents
directrius per a la presentació i defensa del Treball Final de Grau (23599) del Pla
d’Estudis del Grau en Turisme.

a) Aspectes generals
1. Extensió: el TFG tindrà com a mínim 36 pàgines (6 pàgines /ECTS),
sense comptar annexos, ni tampoc aquells textos, quadres estadístics o
gràfics que no siguen d’elaboració pròpia o que no estiga justificada en
el desenvolupament del treball.
2. Llengua de redacció: es podrà emprar tant l’espanyol com el valencià i,
també, amb la conformitat del tutor o tutora, l’anglès. Quan la llengua
triada per a l’elaboració del TFG siga l’anglès, els objectius i les
conclusions també hauran de redactar-se en espanyol.
3. Ortografia i puntuació: Hauran de respectar-se les normes bàsiques de
redacció (ortografia, puntuació i accentuació) i estil (coherència i cohesió
textuals) i, a l’efecte de penalització per faltes ortogràfiques o
d’expressió, serà aplicable el barem ortogràfic del Departament de
Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura
(https://dfelg.ua.es/es/documentos/baremo-ostografico/baremoortografico.pdf)
4. Ús no sexista del llenguatge: Es recomana seguir les indicacions
contingudes en la Guia per a un discurs igualitari de la Universitat
d’Alacant (https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos /recursos/
guia/guia-discurs-igualitari-ua.pdf)
b) Estructura del Treball Final de Grau
Índex
1. Introducció / Justificació i objectius
2. Metodologia i fonts emprades segons tipus de treball
3. Desenvolupament del contingut (contextualització, fonamentació teòrica,
anàlisi i diagnòstic i/o resultats, i propostes)
4. Conclusions
5. Bibliografia: Com a mínim s’inclouran 15 referències bibliogràfiques,
que hauran d’aparèixer esmentades en el text. Per a l’elaboració d’aquest
apartat, així com les citacions bibliogràfiques dins del text i a peu de
pàgina, es recomana utilitzar les normes APA (American Psychological
Association), o bé el Manual d’Estil de la Universitat
6. Apèndixs i Annexos
c) Requisits i normes per a la presentació del Treball Final de Grau

1. Probitat: El treball ha de ser original i inèdit, i, en virtut de l’art. 5.4. del
Reglament sobre els Treballs Final de Grau de la Facultat de Filosofia i
Lletres, “El plagi en l’assignatura TFG determinarà la qualificació de
suspens (0) en la convocatòria corresponent, sense perjudici de les
mesures disciplinàries o d’un altre tipus”
(http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/reglamento-trabajo-fin-degrado.pdf).
2. Normes d’estil: Tot el text ha d’estar justificat i es respectaran les
següents normes:
i. Grandària de la lletra: 12 punts
ii. Interlineat: 1,5
iii. Marges pàgina: Superior (2,5 cm), Inferior (1,50 cm), Esquerre (3
cm) i Dret (1,50)
3. Edició del text: Es recomana la utilització del Manual d’estil del Servei
de Publicacions de la UA
(publicaciones.ua.es/publica/manual%20de%20estil%20web.pdf)
4. Portada del treball: N’ha de contenir el títol, nom i cognoms de l’autor o
autora, nom del tutor o tutora, el Grau al qual s’adscriu i el nom de la
Facultat de Filosofia i Lletres. També s’hi pot incloure els logos de la
UA i de la Facultat de Filosofia i Lletres
5. Resum i paraules clau: En la primera pàgina s’inclourà un resum que no
supere les 150 paraules i 5 paraules clau d’identificació. Tant el resum
com les paraules clau hauran de redactar-se en una de les dos llengües
oficials de la Universitat d’Alacant i, també, en anglès.
6. Generació del document: Per a l’elaboració del TFG s’utilitzarà un
programa de tractament de text informàtic en format .doc i es descartarà
la utilització d’arxius .odt (OpenOffice)
7. Lliurament del document definitiu: L’alumnat haurà de dipositar en el
termini establit el seu TFG en suport electrònic com a arxiu pdf a través
de la plataforma UAproject des del seu campus virtual (UACloud) i, a
més, farà lliurament d’una còpia impresa de la versió definitiva del seu
Treball Final de Grau a la seua tutora o al seu tutor.
d) Qualificació i defensa del TFG
1. Perquè es qualifique el TFG, l’alumnat haurà de sol·licitar, en els
terminis que s’establisquen, la defensa del seu TFG a través de la
plataforma UAproject des d’UACloud .
2. El tribunal es constituirà a aquest efecte de la qualificació del TFG
seguint els criteris d’avaluació continguts en la Guia docent. D’aquest
tribunal podrà formar part la tutora o el tutor del TFG.

3. La guia docent de l’assignatura TFG establirà la manera de defensa del
treball. El/la responsable del Departament, d’acord amb el/la coordinador
de l’assignatura, així com amb la presidència de cada tribunal, i amb una
antelació mínima de 15 dies lectius a la data de la defensa, publicarà
l’assignació dels tribunals que avaluaran cadascun dels treballs, i farà
constar el títol, autor/a, i, si s’opta a matrícula d’honor, el dia, hora, lloc
de celebració, així com el temps màxim d’exposició. Aquesta publicació
respectarà, en tot cas, la legislació de protecció de dades.
4. Procediment a seguir quan s’opte a matrícula d’honor. L’alumnat el TFG
del qual haja estat qualificat amb Excel·lent i opte a matrícula d’honor a
proposta del tutor o del tribunal, serà convocat per fer la defensa pública
oral del treball, per a la qual cosa s’establirà dia, hora i lloc. En aquest
acte l’alumnat haurà de fer una defensa oral del TFG, amb les línies
bàsiques del projecte i les aportacions fetes. Aquesta exposició oral no
haurà de superar els 10 minuts. A continuació, prendran la paraula els
membres del tribunal, que traslladaran a l’alumne/-a les respectives
valoracions del treball presentat. Finalment, el tribunal deliberarà sobre
la qualificació i, a continuació, comunicarà a l’estudiant la nota
obtinguda. Aquest acte de defensa pública no podrà superar els 30
minuts en el seu conjunt.

