
 

 

DIRECTRIUS BÀSIQUES D’ELABORACIÓ DEL 

TREBALL FI DE GRAU 

S'arrepleguen a continuació les directrius bàsiques a les quals han d’atendre 

els TFG corresponents dels diferents Plans d'Estudi dels títols oficials de Grau 

Universitari adscrits a la Facultat de Filosofia i Lletres i implantats a l'empar del 

RD 1393/2007, amb l'objecte d'homogeneïtzar l’elaboració i presentació 

d’aquests per a poder aplicar paràmetres objectius d’avaluació i comparació, i 

garantir la igualtat d’oportunitats. 

Aquestes directrius de caràcter bàsic i general seran d’aplicació a totes les 

titulacions, sempre que la Comissió Acadèmica de Grau corresponent no 

redacte unes directrius específiques per a la titulació corresponent i estiguen 

aprovades en Junta de Facultat. 

a) Aspectes generals 

1. Tenint present que el TFG ha de poder realitzar-se en el nombre d'hores 

corresponents als ECTS assignats a aquesta matèria en el seu Pla d'Estudis, 

la seua extensió mínima vindrà determinada pels ECTS assignats i les 

característiques específiques contemplades en la guia docent del TFG. A 

aquests efectes, cada ECTS equivaldrà a un mínim de 5 pàgines redactades 

d'acord amb els criteris establits en l'apartat c). Per a aquest còmput quedaran 

exclosos els textos, quadres estadístics o aparell gràfic que no siguen 

d’elaboració pròpia de l'estudiant, o que la seua inclusió no estiga justificada 

en el cos del treball en lloc d'arreplegar-se en un annex. 

2. La llengua de redacció del TFG podrà ser qualsevol de les impartides en 

els títols de grau de la Facultat, a més de les llengües oficials establides en 

l'Estatut de la Universitat d'Alacant. En qualsevol cas, hauran de respectar les 

normes bàsiques de redacció (ortografia, puntuació i accentuació) i estil 

(coherència i cohesió textuals). En aquest sentit, les Comissions de TFG 

establiran els criteris per a la reducció de la puntuació final dels TFG per faltes 

ortogràfiques o d’expressió. Per a això, pot servir d’orientació, en el cas del 

castellà, el següent barem ortogràfic del Dpt. de Filologia Espanyola, 

Lingüística General i Teoria de la Literatura: 

http://dfelg.ua.es/es/documentos/baremo-ostografico/baremo-ortografico.pdf 

http://dfelg.ua.es/es/documentos/baremo-ostografico/baremo-ortografico.pdf


 

3. La portada del TFG contindrà el títol, autoria, tutor/a i el Grau al qual 

s'adscriu. En la segona pàgina ha de figurar un resum que no supere les 150 

paraules i les paraules clau d’identificació. 

b) Estructura del treball 

1. Índex 

2. Introducció / Justificació i Objectius / Metodologia 

3. Desenvolupament del contingut 

4. Conclusions 

5. Apèndixs i Annexos 

6. Bibliografia 

 

c) Presentació del treball 

El treball ha de desenvolupar-se en un programa de tractament de text 

informàtic seguint les recomanacions establides en Manual d’estil del Servicio 

de Publicaciones i en la Guia per a un Discurs Igualitari de la Universitat 

d'Alacant http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/guia/guiaval.pdf 

Totes les dades i fets arreplegats en el treball haurien de ser contrastables, 

amb indicació explícita de la font de la qual s'han extret. S'haurien de 

diferenciar clarament, mitjançant referència expressa, les afirmacions i dades 

presentades que hagen estat obtinguts d'alguna altra font, utilitzant per a això 

els sistemes de citacions acceptats per la tradició acadèmica de la disciplina. 

 

http://publicaciones.ua.es/publica/Manual%20de%20estilo%20web.pdf
http://publicaciones.ua.es/publica/Manual%20de%20estilo%20web.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/guia/guiaval.pdf

