
Treball Final de Grau 

 
 

Abans de finalitzar els estudis de GCCG, els estudiants  han d’elaborar i presentar un Treball 
Final De Grau (en endavant TFG) per tal d’assolir el títol, segons es contempla en el Pla 
d’Estudis.  

Aquest treball culmina la formació de l’estudiant , essent un nexe entre la seva vida acadèmica 
i la seva vida professional. I això és així perquè l’objectiu principal del mateix és que l’estudiant 
passi de rebre coneixement del sector a aportar-ne, per primer cop, ja com a observador i 
coneixedor d’una realitat. 

En aquest sentit, aquesta guia no pretén sinó ser un element de suport, tant per l’estudiant com 
pel professor-tutor, explicitant aspectes genèrics, comuns a tot treball de recerca, així com els 
criteris bàsics que l’EU CETT, adscrita a la Universitat de Barcelona, estableix, en el benentés 
que cada estudi és únic i precisa d’un tractament i atenció diferencial, adequat als seus 
objectius i temàtica, i on el criteri del tutor esdevé en tot moment la pauta a seguir per part de 
l’estudiant.  
 
Per la presentació del treball, cal acomplir una sèrie de requisits. Els requisits de procés, o 
administratius, es troben detallats en els següents apartats, en la necessitat i el deure que 
tenen tots i cadascun dels estudiants de conèixer el seu contingut.  
 
És imprescindible que l’estudiant  assumeixi que el TFG comporta l'assoliment de 12 crèdits 
ECTS i per tant  implica molt sovint l’elaboració de treballs de camp que es deriven en  una 
important inversió de temps. S'aconsella que l'estudiant dugui  terme una planificació temporal 
realista i coherent amb la seva disponibilitat real. 

El Treball Final de Grau representa la culminació de l’aprenentatge de la carrera, on es veuen 
reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament. 
Es tracta d'un treball de recerca o d’aplicació en què l’alumnat, en funció dels seus interessos i 
motivacions professionals, aprofundeix en algun aspecte de l'especialització escollida, Direcció 
d’alta cuina i innovació gastronòmica i/o Direcció culinària i innovació en la indústria alimentària 
i col·lectivitats. S’aconsella que el TFG estigui vinculat a la menció de l’estudiant. El lligam amb 
la menció és obligatòria en els cassos de TFGs vinculats a l’àmbit empresarial. 

Els Treballs Finals de Grau seran individuals. En casos específics es pot contemplar que es 
desenvolupin en parelles.  

 



Finalment, recordem que el TFG és, i així ha de ser també percebut per part de tots els 
implicats, una eina útil i real de formació, en el qual l’estudiant  ha de reflectir no només la seva 
assimilació de coneixements, sinó la seva creativitat i capacitat de presa de decisions (des de 
la selecció del tema fins al plantejament d’estratègies de futur), a l’hora que esdevé un mitjà de 
recerca i d’increment del coneixement del sector turístic, en el que, per la seva transversalitat, 
tarannà canviant, i en definitiva, com a fenomen social, encara romanen moltes àrees 
inexplorades. 

  



Tipus de TFGs 
TIPOLOGIES DE TFGs 

Les diferents potencialitats dels estudiants en la seva capacitació pel desenvolupament d’un 
treball d’investigació i la mateixa estructura i organització del GCCG justifiquen la necessitat de 
posar a l’abast de l’estudiant diferents tipologies de TFG.  

Es contemplen tres modalitats diferents sota la coordinació dels professors de TFG-EU Òscar 
Casanovas (oscar.casanovas@cett.cat) i de TFG-GCCG Fernando M-C Revuelta 
(fernando.martinezconde@cett.cat). 

 
1. Treball acadèmic, vinculat als Grups de Recerca CETT, Campus Alimentació, ESAB 

i Alícia. 

                   Orientació investigadora 

2. Treball acadèmic en entorn empresarial, vinculat a organització pública o privada a 
través de conveni de col·laboració*. 

                      Orientació professional  

3. Treball acadèmic o en entorn empresarial, amb iniciativa de l’estudiant **. 

  Orientació investigadora 

  Orientació professional 

NOTA: *Per regla general dels TFG tenen orientació investigadora, tot i que si l’estudi és aplicat 
pot utilitzar-se l’índex de l’orientació professional. I a l’inrevés, l’empresa pot requerir estudis 
més teòrics o d’estat de la qüestió; en aquests casos, es pot aplicar l’índex de l’orientació 
investigadora.  

** L’orientació de cada tipologia de TFG es decidirà en funció de la naturalesa del tema entre el 
tutor i l’estudiant, i la decisió ha d’estar validada per la Comissió Acadèmica.  

Assignació de Tutor: Una vegada els temes dels TFG estan validats, la Comissió Acadèmica 
fa una proposta de tutor per a cada TFG. A cada projecte se li assigna un tutor segons l’àmbit 
d’expertesa en funció de la seva trajectòria acadèmica i professional, de manera que 
s’assegura que el tema es desplegarà sota la direcció d’un expert. Aquest llistat de proposta de 
tutors de TFG s’aprova des de la Direcció Acadèmica de l’EU CETT-UB, i és el Coordinador de 
l’assignatura qui s’encarrega de comunicar-ho a cada tutor i alumne. 

Vinculat a Grups de Recerca* (GR) 

Vinculats a les tasques de recerca dels campus i institucions implicades: Grup CETT, 
Universitat de Barcelona (UB), Escola Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB) i Fundació 
Alicia. L’estudiant desenvolupa el seu treball a partir de la seva participació en grups 
preestablerts tutoritzats per un professor, combinat amb sessions presencials i treball autònom. 
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La orientació d’aquesta tipología de projectes és  investigadora i, per tant, requereix una 
estructura específica (veure apartat “COM DESENVOLUPAR EL PROJECTE”). Si l’estudi és 
molt aplicat es pot utilizar l’index de la orientació profesional.  

Cada TFG té un màxim de dos estudiants que tindran assignats un professor, essent 
estipulades diferents sessions de seguiment setmanals al llarg del semestre. 

A fi de garantir l’assoliment dels objectius d’aprenentatge predeterminats cal que en el procés 
d’avaluació es considerin dos nivells: 

•  El treball individual de l’estudiant 
•  El treball d’equip –si escau- realitzat en funció del procés i el resultat obtingut 

 

Sol·licitud de participació en els projectes de Grup de Recerca 

El procediment perquè l’estudiant pugui formar part d’un grup de treball s’ajustarà a la següent 
mecànica, tenint cura especialment de tramitar les diferents fases del procediment en 
els terminis establerts, que s’indiquen al campus. 
 
Amb antelació suficient es publicarà al campus la relació de projectes que es proposen per 
treballar en grup aquell semestre concret. L'oferta presentada s'organitzarà en funció de 
l’especialitat a la que pertany la temàtica a tractar, i s'haurà de tenir en compte aquesta 
circumstància per a poder sol·licitar la titulació en una especialitat determinada. S'haurà de triar 
un TFG corresponent a l'especialitat cursada. Es responsabilitat de l’estudiant consultar la 
oferta de projectes i, si s’escau, demanar qualsevol informació o aclariment al respecte 
concertant una tutoria amb el responsable de la coordinació del TFG del GCCG. 

Passos que cal seguir per a sol·licitar participar en algun d'aquests projectes: 

a) L'estudiant interessat envia la sol·licitud que trobarà al final de la fitxa de cada TFG. 
 
b) Resolució de les sol·licituds 

El/s tutor/s valoraran totes les sol·licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via 
correu electrònic) la seva inclusió o no en el projecte i la data d'inici de les sessions de treball. 
 
c) Sol·licituds no acceptades 

Els estudiants no acceptats, podrán realizar una 2a sol·licitud en els projectes on quedin places 
disponibles. El tutor comunicarà (via correu electrònic) la inclusió o no al projecte. 

 
Els alumnes no acceptats en aquesta segona assignació serán situats en algún projecte on hi 
hagi places disponibles, atenent a criteris d’especialitat i expedient acadèmic.  

Per a qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al coordinador de TFG's, Òscar Casanovas: 
oscar.casanovas@cett.cat i al responsable del TFG–GCCG, Fernando M-C Revuelta: 
fernando.martinezconde@cett.cat.  
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Vinculat a institucions públiques o privades a través de Conveni Col·laboració Educativa 
(TFG CCE)  

La missió del Grup CETT es centra en la formació excel·lent i en la transferència de 
coneixement en gastronomia mitjançant un model formatiu basat en  la recerca aplicada, la 
generació de coneixement especialitzat i expert, i la seva transferència al sector per aportar 
solucions i innovacions que generin avantatges competitives i productes i serveis de valor 
afegit. La realització dels TFG en empresa són un excel·lent instrument per a desenvolupar 
aquesta missió. 

Professors, investigadors, empreses, alumnes i organismes públics treballen conjuntament en 
diferents projectes, impulsant la filosofia del nou espai europeu d’educació superior al temps 
que s’assegura la transferència al sector i la creació de valor per a totes les parts involucrades. 

En el desenvolupament d’aquests tipus de TFG participen els següents actors: 

A. Director de Projecte (en endavant DP): El DP serà la persona que assumirà a l’empresa 
col·laboradora la responsabilitat de facilitar a l’estudiant  els recursos necessaris pel correcte 
desenvolupament  del treball, així com de guiar a l’estudiant  en les decisions necessàries per a 
la consecució dels objectius del projecte, avaluant l’estada a l’empresa i el projecte realitzat. 

B. Professor – Tutor (en endavant PT): El PT serà el responsable a la universitat que orientarà 
a l’alumne en el desenvolupament del treball així com vetllarà pel compliment dels requisits 
acadèmics vinculats.  Serà triat per al seu coneixement expert en la matèria vinculada amb la 
temàtica del TFG. 

C. Tutor vinculat a Career Services: Des de l’Espai Career Services, s’actuarà d’enllaç i 
suport entre la EU CETT – UB i l’empresa, vetllant pel compliment dels requisits formals que 
s’hauran de realitzar en aquest procés (signatura conveni, assegurança estudiant, ...), així com 
fent el seguiment de l’estada de l’alumne a l’empresa. Tota aquesta informació es compartirà 
amb el Professor Tutor.  Career Services també actua com a responsable en la recerca 
d’empreses col·laboradores, en la validació de les propostes i, si s’escau, en l’avaluació del 
treball. 

D. Estudiant: L’Estudiant  que estigui realitzant el quart curs del Grau en Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques. 

E. Comissió Acadèmica - Empresa: Tots els avantprojectes que es presentin per part de les 
empresa, institucions, organismes,...,  o per part del propi alumne, seran estudiades per 
aquesta Comissió (formada per la coordinadora de Graus CETT, el coordinador de TFG-EU 
CETT, els coordinadors acadèmics dels diferents campus del GCCG i el responsable de TFG-
GCCG) a fi i efecte de validar la proposta com a TFG. 

És una tipologia de treballs que impliquen una estada d’aprenentatge pràctic en institució o 
empresa juntament amb el desenvolupament d’un treball de recerca relacionat amb el context 
d’aquesta estada. Poden ser de dos tipus: 

•  Amb mobilitat geogràfica: tots aquells projectes que impliquen mobilitat.  
•   
•  Sense mobilitat geogràfica: tots aquells projectes desenvolupats amb estada pràctica en 

institucions i empreses del propi territori. 

Els treballs desenvolupats sota aquesta modalitat seran per regla general de caràcter individual 
i estaran coordinats per el departament de Career Services. 

La orientació d’aquesta tipología de treballs és profesional i, per tant, requereix una estructura 
específica (veure apartat “COM DESENVOLUPAR EL PROJECTE”). Tanmateix, si l’empresa 
requereix estudis més teòrics o d’estat de la qüestió pot aplicar-se l’index d’orientació 
investigadora.  

https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/grau-de-turisme/projecte-final-de-grau/com-desenvolupar-el-projecte


En els seguents links trobaràs el document de registre de TFG d'Empresa: 

- Document de registre Català 

Iniciativa de l’estudiant vinculada a les línees de recerca dels GR 

L’estudiant pot proposar un tema que consideri adient pel seu desenvolupament acadèmic i 
professional i/o sigui del seu interès per diferents motius. Tanmateix, l’EUHT CETT-UB pot 
oferir als estudiants la realització de TFG de caràcter individual, prèvia proposta de professors 
i/o grups de recerca de l’Escola Universitària. La viabilitat d’aquests projectes es fonamenta en 
la coincidència d’interessos entre estudiants i professors, i en les seves potencialitats per a 
poder desenvolupar el projecte de manera eficaç. 

En el procediment a seguir l’estudiant ha de presentar la proposta objecte d’estudi segons els 
paràmetres determinats, acompanyada de l’acceptació d’un tutor, que ha de ser aprovada pel 
Responsable de la Coordinació dels TFG. 

La orientació d’aquesta tipología de treballs és decidirá en funció de la naturalesa del tema 
entre el tutor i els estudiants. Podrà ser d’orientació investigadora o profesional i la seva 
estructura dependrà de la orientació que calgui donar-li. (veure apartat “COM 
DESENVOLUPAR EL TFG”). 

Clickant AQUÍ trobaràs el document de registre de TFG Individual 

  

http://www.cett.cat/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/GCCG/TFGs/fullsollicitudPFGTFM_ok.docx
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Matriculació del TFG 
 

Des del punt de vista de l’aprenentatge es considera que la seva realització ha de formar part 
del tram final dels estudis, es per això que per a poder matricular aquesta 
assignatura l’estudiant ha de tenir aprovats 168 crèdits. 

La matriculació del TFG comporta dos moments diferents: 

•  un primer moment, per a matricular l’assignatura, quan es compleixin els requisits (es requereix 
la presència de l’estudiant). 

•  un segon moment, en que el estudiant tria el projecte del seu interés. 

Quan l’estudiant matriculi l’assignatura de Treball Final de Grau, estarà obligat a superar-la 
igual que qualsevol altra assignatura i, per tant, queda sota la seva responsabilitat decidir en 
quin moment es matricula d’aquesta assignatura i les implicacions que això té respecte als 
crèdits que deu aprovar, a efectes de la Normativa de Permanència.  

És important consultar l'apartat corresponent a cada tipologia de TFG per a especificacions 
particulars que siguin d'aplicació. 

 

  

https://www.cett.es/info-euht/ca/graus/calendari-i-normatives-academiques/normativa-permanencia


Oferta i Elecció del Tema del TFG 

 

Els TFGs dels Grups de Recerca no necessiten d’un tràmit específic de registre per part de 
l’estudiant, servint a aquesta finalitat l’acceptació per part del tutor de la participació de 
l’estudiant en la recerca. La comunicació a Secretaria, per part del Responsable, del alumne 
proposat per portar a terme el treball, tindrà els efectes de registre del TFG. 
 
Els projectes vinculats a institucions o empreses, així com els d’iniciativa individual hauran de 
ser registrats per l’estudiant a la Secretaria del Centre amb els corresponents formularis signats 
pels tutors i responsables respectius. 

En especial, cal recordar que aquells estudiants que hagin canviat d’especialitat i no hagin 
completat els 2 últims pràcticums (Pràcticum II d’Iniciació en la Menció i Prácticum III de 
Perfeccionament en la Menció) lligats a la menció de la seva especialitat, hauran de 
desenvolupar obligatòriament el seu TFG vinculat a una empresa o institució.  

Passos que cal seguir per a sol.licitar participar en algun d'aquests TFGs: 

a) L'estudiant interessat envia la sol·licitud que trobarà al final de la fitxa de cada TFG. 

b) Resolució de les sol·licituds  
 
El/s tutor/s valoraran totes les sol·licituds rebudes i comunicaran directament a l'estudiant (via 
mail) la seva inclusió o no en el projecte de grup i la data d'inici de les sessions de treball. 

c) Sol·licituds no acceptades 

Els estudiants no acceptats, podrán realizar una 2ª sol·licitud en els projectes on quedin places 
disponibles. El tutor comunicarà (via correu electrònic) la inclusió o no en el TFG. 
Els alumnes no acceptats en aquesta segona assignació serán situats en algún projecte on hi 
hagi places disponibles, atenent a criteris d’especialitat, expedient acadèmic i optatives 
realitzades. 

Per a qualsevol aclariment podeu adreçar-vos al coordinador de TFG's, Òscar Casanovas: 
oscar.casanovas@cett.cat i al responsable del TFG–GCCG, Fernando M-C Revuelta: 
fernando.martinezconde@cett.cat.  

Oferta TFGs 2n Semestre 2017-18�

Oferta TFGs Empresa 2017-18 
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Com Desenvolupar el TFG 

 

 

 

Qüestions preliminars 

 

En aquest punt de la guia s’explicarà com s’ha de desenvolupar el TFG, i ha de servir al 
possible tutor per a orientar-lo en el seguiment dels treballs que han de desenvolupar els 
estudiants per assolir els objectius mínims identificats per aquesta assignatura. 

Cal recordar en aquest punt que el Treball Final de Grau té assignats 12 crèdits ECTS. Fent 
una similitud amb qualsevol quadrimestre d’estudi de la carrera, un estudiant hauria de dedicar 
8 hores setmanals a aquesta formació. En aquest sentit, el tutor hauria d’assegurar que cada 
estudiant té una dedicació similar, el que permet també exigir amb plaços més curts 
determinades feines. 

 

Revisió de la Literatura 

 

El TFG ha de fer referència a les principals teories, models i investigacions de l’àrea d’interès 
escollida. En aquest sentit és necessari que l’estudiant porti a terme un treball d’identificació i 
anàlisi de les principals fonts de documentació vinculades a la temàtica objecte d’estudi, amb la 
finalitat de configurar un estat de la qüestió per la recerca, o bé una revisió de les aportacions 
al tema que es pretén analitzar o, al menys, dels possibles models i eines que es podrien 
utilitzar en l’àmbit professional. Les referències bibliogràfiques s’han d’integrar al text, de 
manera que reforcin els raonaments. L’estudiant haurà de seguir un sistema de cita basat en 
els normes APA.  

Consulta AQUÍ el Manual d'Estil del CETT-UB. 

 

 

Estructura del TFG 

http://www.cett.cat/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/GCCG/TFGs/Manual%20Estil%20CETT_catal%C3%A0_ok.docx


 

L’estructura vé donada per la orientació investigadora o aplicada que tingui el projecte.  
________________________________________  

A.    Estructura del TFG amb orientació investigadora  

•  Portada: títol, dades de l’autor, les dades del tutor acadèmic. Ha d'incloure el logotip dels 
campus participants, així com la referència a la titulació que s’está cursant. 

•  Resum/Abstract: màxim 300 paraules. 

•  Paraules clau/ Keywords: màxim 5. 

•  Índex: continguts, taules i figures. 

 

1. Introducció: contextualització del treball, justificació del tema escollit, abordar el tema 
de recerca, els objectius, les aportacions fetes per l'autor, estructura del treball. 

2. Objectius i hipotesi: definició de les metes a assolir en el projecte (generals i 
especifiques) i formulació de la/les hipotesi/s quan sigui procedent. 

3. Marc Teòric: teories on emmarcar la recerca. Conceptes i desenvolupament teòric. 
4. Estat de la Qüestió: estat actual de l'objecte d'estudi. 
5. Metodologia: Tipus d'investigació (descriptiva, comparativa, analítica...), tipus de 

metodologia (quantitativa, qualitativa o mixta), i tècnica i instruments de recollida 
d'informació (enquesta, entrevista, observació, recollidad de dades...) 

6. Resultats i discussió: presentació dels resultats, és a dir, el cos principal de la feina 
feta pels estudiants, comparació amb els anteriors treballs, etc.; així com la 
interpretació i l'avaluació dels mateixos. 

7. Conclusions: principals conclusions de la investigació, verificació d'hipòtesis i resposta 
als objectius plantejats prèviament i limitacions i recomanacions per a futures 
recerques.  

•  Referències: elaboració de la llista de fonts i/o autors unicament consultats i referenciats en el 
text del TFG. Ha de seguir les normes establertes per l'APA recollides en el Manual d’Estil i 
presentar-se per ordre alfabètic. No es pot plagiar cap text o descarregar-lo. Els estudiants han 
d'escriure l'obra utilitzant les seves pròpies paraules, tenint cura del llenguatge, de la seva 
profunditat i claredat. La inclusió de frases d'altres autors hauria d’anar entre cometes, i les 
referències citades correctament en el text i en la bibliografia. 

•  Webgrafia: elaboració de la llista de webs, blogs… consultats per la elaboració del TFG. 
S’hauràn de seguir les normes establertes per APA i presentar-se per ordre alfabètic. 

•  Índex de imatges 

•  Índex de taules 

•  Índex de figures 

B.    Estructura del TFG amb orientació profesional  

•  Portada: títol, dades de l’autor, les dades del tutor acadèmic. Ha d'incloure el logotips dels 
campus pariticpants, així com la referència a la titulació que s’está cursant. 

•  Resum/Abstract: màxim 300 paraules. 

•  Paraules clau/ Keywords: màxim 5. 



•  Índex: continguts, taules i figures. 

 

1. Introducció: contextualització del treball, justificació del tema escollit, abordar el tema 
de recerca, els objectius, les aportacions fetes per l'autor, estructura del treball. 

2. Objectius: definició de les metes a assolir en el projecte. 
3. Marc Teòric: teories on emmarcar la recerca. Conceptes i desenvolupament teòric. 
4. Anàlisi de la situació actual: estat actual del tema objecte de estudi en el context de 

l’entorn (Espanya, Catalunya…), mercat (sector turístic, hoteler, gastronómic,…) o 
empresa/institució/organització. 

5. Pla de treball: descripció de les fases per el desenvolupament del projecte. 
6. Resultats: presentació dels resultats, és a dir, el cos principal de la feina feta pels 

estudiants, així com la interpretació i l'avaluació dels mateixos. 
7. Conclusions: principals conclusions de la investigació, verificació d'hipòtesis i resposta 

als objectius plantejats prèviament i limitacions i recomanacions per a futures 
recerques.  

•  Referències: elaboració de la llista de fonts i/o autors unicament consultats i referenciats en el 
text del TFG. Ha de seguir les normes establertes per l'APA recollides en el Manual d’Estil i 
presentar-se per ordre alfabètic. No es pot plagiar cap text o descarregar-lo. Els estudiants han 
d'escriure l'obra utilitzant les seves pròpies paraules, tenint cura del llenguatge, de la seva 
profunditat i claredat. La inclusió de frases d'altres autors hauria d’anar entre cometes, i les 
referències citades correctament en el text i en la bibliografia. 

•  Webgrafia: elaboració de la llista de webs, blogs… consultats per la elaboració del TFG. 
S’hauràn de seguir les normes establertes per APA i presentar-se per ordre alfabètic. 

•  Índex de imatges 

•  Índex de taules 

•  Índex de figures 

Estructura de l'article (paper) 

 

Els projectes d’orientació investigadora es sintetitzaràn en un article cientific, que és un escrit 
de carácter acadèmic relativament breu destinat a la seva publicació en revistes cientifiques i/o 
especialitzades.  
 
En el marc dels projectes professionalitzadors, l’article també suposa una sintesi del TFG però 
la seva divulgació s’orientarà al sector empresarial, organitzacions publiques i privades.  
 
A continuación es presenta l’estructura de cada tipus d’article, que en cap cas ha de superar 
les 15 pàgines.  

a.    Estructura de l’article cientific.  
L’estructura bàsica d’aquest article haurà de ser:  

•  Títol: màxim 20 paraules. Ha d'ésser breu, precís i codificable per permetre que sigui registrat 
en els diferents índexs internacionals. 

•  Resum (abstract): recull els objectius, els principals resultats i les conclusions de la recerca. 
Es recomana que la seva extensió no sigui superior a 200 paraules. 



•  Paraules clau (keywords): en català o castellà i en anglès, aquest apartat està compost per 
no més de sis paraules que descriguin els temes més importants de l'estudi. Han d'estar 
ordenades alfabèticament. L'estudiant ha de tenir en compte que la selecció de paraules clau 
apropiades permetrà la inclusió de l'article en índexs internacionals així com també ha de 
permetre al lector una ràpida ubicació. 

1. Introducció: la introducció recull de forma concisa la finalitat de la recerca i l'estat 
actual del tema d'estudi, considerant que la descripció d'aquest estat de la qüestió 
implica una revisió de la literatura publicada. Aquest apartat ha d'incloure 

o La intenció de l'estudiant amb la realització de l'estudi i les hipòtesis del treball, 
o el plantejament del problema, 
o la informació sobre els antecedents 
2. Objectius: concretar els objectiusgenèrics i especifics i les hipotesi si n’hi han. 
3. Metodologia: s'inclou informació sobre el disseny de la recerca i s'explica la 

metodologia seguida, procediments i eines utilitzades i abast de l'estudi. 
4. Resultats i discusió: aquesta secció recull el resum de les dades recollides més 

rellevants, els resultats obtinguts i les solucions plantejades. 
5. Conclusions: és necessari remarcar que en el cas de projectes d'investigació, parlar 

de conclusions no implica que l'estudi o projecte hagi arribat a la seva finalització. En 
aquest sentit, les conclusions presenten, en correspondència amb els objectius i abast 
de la recerca, les respostes a les següents qüestions: punts forts i febles de la recerca 
(autocrítica), destacant les contribucions acadèmiques i recomanacions que es deriven 
del treball, qüestions obertes i línies de continuïtat, avaluació i implicacions dels 
resultats obtinguts, i possibles solucions a temes no resolts.  

•  Referències bibliogràfiques: elaboració de la llista de fonts i/o autors únicament consultats i 
referenciats en el text de l'article. S'hauran de seguir les normes establertes per APA i 
presentar-se per ordre alfabètic.  

b.    Estructura de l’article de difusió.  
 
L’estructura bàsica d’aquest article haurà de ser:  

•  Títol: màxim 20 paraules. Ha d'ésser breu, precís i codificable per permetre que sigui registrat 
en els diferents índexs internacionals. 

•  Resum (abstract): recull els objectius, els principals resultats i les conclusions de la recerca. 
Es recomana que la seva extensió no sigui superior a 200 paraules. 

•  Paraules clau (keywords): en català o castellà i en anglès, aquest apartat està compost per 
no més de sis paraules que descriguin els temes més importants de l'estudi. Han d'estar 
ordenades alfabèticament. L'estudiant ha de tenir en compte que la selecció de paraules clau 
apropiades permetrà la inclusió de l'article en índexs internacionals així com també ha de 
permetre al lector una ràpida ubicació. 

1. Introducció: la introducció recull de forma concisa la finalitat de la recerca i l'estat 
actual del tema d'estudi, considerant que la descripció d'aquest estat de la qüestió 
implica una revisió de la literatura publicada. Aquest apartat ha d'incloure:  

o    La intenció de l'estudiant amb la realització de l'estudi i les hipòtesis del treball,  
o    el plantejament del problema,  

o    la informació sobre els antecedents 

2. Objectius: concretar els objectius genèrics i especifics i les hipotesi si n’hi han. 
3. Pla de treball: presentació de les fases de desenvolupament del projecte.  
4. Resultats: aquesta secció recull el resum de les dades recollides més rellevants, els 

resultats obtinguts i les solucions plantejades. 



5. Conclusions: és necessari remarcar que en el cas de projectes d'investigació, parlar 
de conclusions no implica que l'estudi o projecte hagi arribat a la seva finalització. En 
aquest sentit, les conclusions presenten, en correspondència amb els objectius i abast 
de la recerca, les respostes a les següents qüestions: punts forts i febles de la recerca 
(autocrítica), destacant les contribucions acadèmiques i recomanacions que es deriven 
del treball, qüestions obertes i línies de continuïtat, avaluació i implicacions dels 
resultats obtinguts, i possibles solucions a temes no resolts.  

Referències bibliogràfiques: elaboració de la llista de fonts i/o autors únicament consultats i 
referenciats en el text de l'article. S'hauran de seguir les normes establertes per APA i 
presentar-se per ordre alfabètic.  
 

Altres requeriments i informacions addicionals 

 

•  Extensió: màxim 15 p DIN A-4, tot inclòs  

•  Format word.  

•  Times New Roman 12, Interlineat: Espai 1,5.  

•  Escalonat en 3 nivells: capítols, epígrafs i apartats.  

•  Redacció impersonal, fugint d’ambigüitats, abstraccions i generalitats no recolzades en fets. La 
informació es presentarà amb màxima objectivitat, correcció i es procurarà que sigui amena.  

•  Quadres, gràfics i figures (mapes, imatges, etc) aniran numerats correlativament i hauran de 
tenir un títol suficientment explícit, esmentant-ne sempre les fonts de procedència. En el text 
apareixeran referenciats amb l’expressió “Veure quadre 1”, “Veure gràfic 3”, etc.  

•  Al final del text apareixerà la llista de referències bibliogràfiques seguint la normativa APA. 
 S’ inclouran únicament les referències utilitzades en l’elaboració del treball.  

•  Les notes a peu de pàgina es numeraran consecutivament amb caràcters aràbics i apareixeran 
al final del text, abans de la bibliografia. Dins del text, apareixerà el número corresponent entre 
parèntesi. La seva longitud i nombre haurà de reduir-se al mínim imprescindible.  

 

Errors a evitar  

 

Alguns errors que es produeixen amb certa freqüència en la elaboració d’aquests tipus de 
treballs i que s’ha de tenir cura en evitar: 

•  Plagis de texts d’altres autors, incloent cites literals molt extenses. 

•  Vocabulari limitat o reiteració de paraules o frases. 

•  Falta o escassetat de puntuació intermèdia. 

•  Paràgrafs llargs i carregosos. 



•  Falta de coherència i equilibri entre les parts del TFG, o no seguir una estructura clara en la 
recerca. 

•  No complir els objectius marcats inicialment o no donar resposta a les hipòtesis. 

•  Conclusions no argumentades o no derivades del desenvolupament de la recerca. 

La Defensa del TFG 

 

 

DEFENSA DEL TFG 

La normativa del Ministeri d’Educació estableix que tot Treball Final de Grau ha de contemplar 
una defensa. En aquest sentit l’EU CETT-UB, de manera general, només contempla la 
possibilitat de defensar el treball realitzat de manera presencial. Només en casos excepcionals 
es pot contemplar, previa autorització, una defensa online.  

Defensa Presencial 

La defensa del treball suposa una part de l’avaluació de l’assignatura i el tutor té la potestat de 
decidir a quina de les dues opcions s’acull el treball per a la seva avaluació, considerant que la 
Defensa Presencial és considera un “mèrit”.  

Per a la Defensa de qualsevol TFG, es constituirà un Tribunal Avaluador format per 2/3 
persones amb la responsabilitat de valorar el treball fet a partir de la informació proporcionada 
durant la Defensa del Treball. 

Aquests son els paràmetres que se han de contemplar en el moment de defensar el TFG: 

La Defensa Presencial implica una presentació pública del treball realitzat durant 10 minuts, 
disposant de 10 minuts més per a que puguin ser plantejades les qüestions i aclariments que 
es considerin convenients. 
 
Cal tenir present que, a fi de ser coherents amb els objectius d’aprenentatge plantejats, la 
presentació ha de contemplar l’exposició de: 

•  Definició i delimitació de l’objectiu del treball (OBJECTIUS) 

•  Revisió de l’estat de la qüestió: bibliografia de referència, estudis, treballs... (MARC TEÒRIC) 

•  Identificació de la metodologia de treball (MÈTODE D’ESTUDI) 

•  Anàlisi de la informació recollida (ANÀLISI DE RESULTATS) 



•  Presentació de conclusions. (COMUNICACIÓ RESULTATS) 

A fi de facilitar el procés de les presentacions, es publicaran les dates en el calendari 
d’avaluacions.  

TFG: Sistema d'Avaluació 

 

 

 Criteris d’avaluació 

 

L’avaluació del Treball Final de Grau ha de respondre al nivell d’assoliment dels objectius 
especificats en el disseny de la matèria: 

Avaluar el nivell de competències que l’estudiant ha assolit durant la seva formació, comprovar 
la maduresa de l’estudiant, la seva capacitat per a aplicar autònomament aquestes 
competències i, desenvolupar els mètode d’investigació i de resolució de problemes propis de 
l’àmbit de l’especialització del Grau en Ciències Culinàries i Gastronómiques triada. 

Aquesta funció es realitza mitjançant el desenvolupament d’aprofundiment i síntesis dels 
coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el GCCG. 

Per a poder dur a terme aquest tipus d’avaluació s’ha dissenyat un sistema combinat 
d’evidències, cadascuna d’elles responent a diferents nivells al grau d’assoliment de diferents 
ítems relacionats amb l’objectiu de l’assignatura. Així cal distingir aquests elements de 
valoració, en el que es poden considerar aspectes diferenciats: 

  



 

MÈMORIA (50%)   
Estructura i aspectes formals (5%) Seguiment de l'estructura/apartats requerits, compliment del 

 manual d'estil (cites, referències, gràfics, taules....) i ortografia i 
sintaxis acurades 

Objectius (i hipòtesis) (10%) Desenvolupament i assoliment d’objectius (i formulació 
d'hipòtesis) 

Marc teòric i estat de la qüestió (10%) Conceptes clau, autors i teories principals i estat actual del 
tema 

Metodologia de recerca (10%) Aspectes metodològics requerits: 
- Tipus d'investigació (descriptiva, comparativa, analítica,...) 
- Tipus de metodologia (quantitativa, qualitativa o mixta) 
- Tècniques i instruments de recollida d'informació (enquesta, 
entrevista, observació, recollida de dades...) 

Qualitat dels resultats i conclusions 
(15%) 

Adequació dels resultats i conclusions  als objectius proposats 

ARTICLE (10%)   

Estructura i aspectes formals (2%) Seguiment de l'estructura/apartats requerits en la guia de 
l'estudiant i presentació acurada:  ortografia i sintaxis 

Recull d’informació (3%) Recull tota la informació necessària i rellevant 

Adequació als criteris de publicació (5%) Possibilitat de ser publicat 

DEFENSA (15%)    

Claredat i síntesis en l’exposició oral 
(4%) 

Claredat, organització i síntesi del discurs ajustant-se al temps 
indicat 

Qualitat dels recursos del suport (2%) La qualitat i ús del PowerPoint 

Idoneïtat de resposta a les preguntes del 
Tribunal (4%) 

Exactitud en la identificació de  les preguntes i concreció de les 
 respostes 

Defensa PRESENCIAL (si s'escau) (5%) Habilitats comunicatives, verbals i no verbals 

� �



AVALUACIÓ DEL PROCÉS (només 
tutors)* (25%) 

  

Assistència a les tutories (5%) Assistència 

Compliment de cronograma (5%) Seguiment i compliment de les fases de treball 

Actitud proactiva (10%) Grau  d'autonomia i iniciativa 

Aportació individual de l'estudiant al 
resultat final (5%) 

Rellevància de l’aportació 

IMPORTANT: En el marc de les seves competències el tutor/a d’un TFG té potestat per 
excloure un estudiant del procés d’avaluació global de l’assignatura. Aquesta exclusió comporta 
de manera automàtica el fet de suspendre l’assignatura sense dret a reavaluació. 
 

- Rúbrica per a l'Avaluació TFG Investigació 

- Rúbrica per a l'Avaluació TFG Empresa 

Òrgans avaluadors 

 

La Comissió Acadèmica que decidirà l'assignació de correctors dels TFG està formada per: 

•  Director de l'EUHT CETT - UB. 

•  Coordinador i responsalbe de TFGs 

•  Responsables des Grups de Recerca dels diferents campus o Bloc Temàtic en el qual el TFG 
està emmarcat, en funció de la temàtica objecte de la recerca. 

•  Direcció de Career Services (en el cas de TFGs en empreses/institucions). 

Els correctors assignats a cada TFG portaran a terme la seva avaluació a partir dels materials 
lliurats (TFG i article) i de la seva defensa, i el Coordinador del TFG facilitarà a Secretaria les 
qualificacions d'aquesta assignatura en forma i termini segons la normativa vigent. 

  

  

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Guia%20Estudiant/Avaluaci%C3%B3_TFG_Investigaci%C3%B3.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Guia%20Estudiant/Avaluaci%C3%B3_TFG_Investigaci%C3%B3.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Guia%20Estudiant/Avaluaci%C3%B3_TFG_Investigaci%C3%B3.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Guia%20Estudiant/Avaluaci%C3%B3_TFG_Empresa.pdf


Reavaluació 

 

La reavaluació està dirigida a tots aquells estudiants que no hagin aprovat el TFG en la data de 
tancament de les respectives convocatòries. Només podran optar a aquest sistema aquells 
estudiants que hagin suspès el projecte, per la qual cosa no es tornarà a avaluar TFGs que 
desitgin pujar nota ni els que no s'hagin presentat. 

No podran ser per tant reavaluats aquells TFGs realitzats en parella que hagin obtingut una 
qualificació d’aprovat, però en els que algun dels seus integrants hagi suspès. 

Els projectes sotmesos a reavaluació no podran ser qualificats amb nota superior a 5. 

  



Drets sobre la Propietat Intelectual 

 

 

PROPIETAT INTELECTUAL 

 

ÀMBIT DE CONEIXEMENT EXPERT (GRUP DE RECERCA) 

1. En el supòsit de Treballs Final de Grau vinculats a un Grup de Recerca (GR) concret 
desenvolupat per iniciativa de l'EU CETT-UB, el seu contingut queda igualment protegit pels 
drets de propietat intel·lectual. En aquest supòsit, l'autor o autors d'aquest TFG cedeixen en 
exclusiva tots els drets d'explotació de dit treball, tals com la reproducció, distribució i 
comunicació pública, entre altres, a la universitat, d'acord amb el que estableix l'article 37.3 del 
Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, això és,  amb fins exclusivament de caràcter 
científic, acadèmic o de transferència de coneixement. La universitat es compromet a divulgar 
el nom de l'autor o autors del TFG quan el seu contingut sigui divulgat en els termes abans 
esmentats. L'ús de la informació esmentada es realitzarà d'acord amb el que estableix el Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual, modificada per la Llei 5/1998, de 6 de març, d'incorporació al Dret espanyol de la 
Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 1996, sobre protecció 
jurídica de les bases de dades i altres  disposicions concordants i complementàries". 

ORGANITZACIÓ PRIVADA/PUBLICA 

2. En el supòsit de TFG vinculats a una empresa concreta, desenvolupat per iniciativa conjunta 
de la mateixa amb la universitat, el seu contingut queda igualment protegit pels drets de 
Propietat Intel·lectual. En aquest supòsit, l'autor o autors d'aquest TFG cedeixen en exclusiva 
tots els drets d'explotació d'aquest projecte, tals com la reproducció i distribució, entre uns 
altres, a la universitat, d'acord amb l'establert en l'article 37.3 del Text Refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, això és, amb finalitats exclusivament de caràcter científic, acadèmic o de 
transferència de coneixement. En qualsevol cas, la universitat es compromet a no divulgar, en 
l'exercici dels seus drets, dades confidencials o sensibles de l'empresa que puguin ser 
perjudicials per a la mateixa. En cap cas s'autoritza la divulgació d'aquest treball amb altres 
finalitats diferents als aquí esmentats. L'ús de la informació esmentada es realitzarà d'acord 
amb l'establert en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, modificada per la Llei 5/1998, de 6 de març, 
d'incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
d'11 de març de 1996, sobre protecció jurídica de les bases de dades i altres disposicions 
concordants i complementàries". 

 



INICIATIVA INDIVIDUAL 

3.  "Tota la informació continguda en el TFG queda protegida pels drets Propietat Intel·lectual. 
L'autor del mateix és el titular exclusiu tant del dret de paternitat, inherent al mateix, com de tots 
els drets d'explotació que poguessin correspondre-li. No obstant això, l'autor/a, mitjançant la 
present, cedeix a la universitat el dret de reproducció del TFG d'acord amb l'establert en l'article 
37.3 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, això és, amb finalitats exclusivament de 
caràcter científic, acadèmic o de transferència de coneixement dins de l'àmbit de la mateixa 
universitat. Fora d'aquest àmbit, l'ús de la resta dels drets d'explotació serà propietat exclusiva 
del seu autor, tret que el mateix manifestés expressament el contrari. L'ús de la informació 
esmentada es realitzarà d'acord amb l'establert en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, modificada per la Llei 
5/1998, de 6 de març, d'incorporació al Dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, d'11 de març de 1996, sobre protecció jurídica de les bases de dades i 
altres disposicions concordants i complementàries". 
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