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1. Introducció. 

El Projecte Final de Grau (en endavant PFG) es una assignatura obligatòria i està ubicada en el 

darrer curs del Títol de Grau en Turisme, de la EUHT CETT ‐ UB.  

En el  cas del PFG en Empreses, Organismes  i  Institucions,  l’estudiant   podrà orientar el  seu 

projecte  cap  a  la  investigació  aplicada  o  al  desenvolupament  d’un  projecte  en  empreses, 

institucions, o bé organitzacions no governamental (a nivell local o internacional), o mitjançant 

un projecte innovador i emprenedor.  

L’estudiant haurà de donar resposta a les competències transversals i específiques per aquesta 

matèria,  incorporant  a  més  el  desenvolupament  d’altres  competències  específiques  de  la 

titulació, en funció de l’enfocament del treball a elaborar. 

 

2. Resultats d’aprenentatge i competències. 

Els  resultats  d’aprenentatge  més  importants  que  s’han  d’assolir  en  aquests  PFG  són  els 

següents: 

1. Analitzar problemàtiques i fets turístics a través de mètodes d'investigació a partir de 

la identificació i maneig de diferents variables. 

2. Dissenyar  i  estructurar  un mètode  d'investigació:    es  creu  convenient  que  com  a 

objectiu d’aprenentatge s’aconsegueixi que l’estudiant conegui quin és el procés d’un 

projecte de recerca, identificant al menys les fases següents: 

a. Definició i delimitació de l'objectiu del treball. 

b. Revisió de l'estat de la qüestió: bibliografia de referència, estudis, treballs... 

c. Identificació de la metodologia de treball. 

d. Anàlisi de la informació recollida. 

e. Presentació de conclusions. 

3. Analitzar, interpretar i inferir dades i resultats: elaboració d'un informe. 

I en concret, les competències clau identificades són: 

• Valorar l' impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit , sostenibilitat. 

•  Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

•  Tenir compromís ètic.  

•  Treballar en equip. 

•  Prendre decisions  i  resoldre problemes,  interpretant  i  avaluant  amb  esperit  crític  els 

resultats obtinguts.  

•   Dominar  les tècniques de  la comunicació oral  i escrita per  la transmissió d'informació, 

d'idees, opinions. 



• Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que se'n 

deriven. 

• Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques dels 

seus components. 

• Dominar els fonaments i aplicar metodologies científiques en la investigació turística. 

3. Agents implicats en el desenvolupament. 

Tots els projectes tindran:   

a. L'estudiant  és  el  responsable  de  contactar  l'empresa  per  fer‐li  la  proposta.  En  cas 

d'acord,  l'alumne haurà de presentar  la  sol∙licitud de PFG en empresa, mitjançant el 

full reglamentari.  

b. El Coordinador de projecte valida la proposta de projecte que presenta l’estudiant i fa 

el primer contacte amb el tutor d’empresa. 

c. El Director de Projecte és  la persona de  l'empresa que ha d'orientar  l'estudiant en el 

desenvolupament  del  projecte  i  facilitar‐li  els  mitjans  per  a  fer‐ho. 

Complementàriament. 

d. El Tutor Acadèmic de  la Universitat farà suport a  l'estudiant en aspectes formals del 

treball, tot fent complir els requisits acadèmics establerts. 

e. El Tutor del departament E3 vetllarà pel compliment dels procediments  formals del 

procés i serà responsable de mediar amb l'empresa sempre que sigui necessari. 

 

4. Publicació d’ofertes i assignació de projectes. 

Durant el curs es publicaran tots els projectes presentats per  les empreses al Campus Virtual 

del CETT, que l’estudiant podrà consultar. En el cas d’estar interessat/da en algun projecte, es 

posarà en contacte amb l’empresa per fer una entrevista. 

L’estudiant  també  podrà  presentar  la  seva  proposta  de  projecte,  d’acord  amb  l’empresa 

col∙laboradora.  

» PUBLICAR OFERTA PROJECTE 

 

5. Realització del Conveni (si s’escau). 

En el moment en que l’estudiant i empresa arribin a un acord sobre la realització del projecte, i 

només  si  es preveu una  part de pràctiques durant  aquest període,  l’estudiant  sol∙licitarà  al 

conveni de pràctiques al Departament E3 i el portarà a l’empresa per signar‐lo. 

 

https://www.cett.es/forms/formEsquema.aspx?nom=e3.oferta_treball_final_carrera


6. Seguiment acadèmic dels projectes. 

a. El Tutor Acadèmic de  l’EUHT CETT‐UB realitzarà un seguiment acadèmic del projecte, 

supervisant i revisant el rigor i formalitat del treball.  

b. El Responsable d’E3 vetllarà pel compliment dels  requisits  formals de  tot el procés  i 

establirà contactes de seguiment amb l’empresa per tal d’assegurar que s’està portant 

a terme de forma correcte tot el procés.  

c. És  responsabilitat  de  l’estudiant  comunicar‐se  amb  el  Tutor  Acadèmic  de  la  EUHT 

CETT‐UB i a partir d’aquí establir hores de tutoria i seguiment de treball.  

d. Finalment, el Coordinador de PFG realitzarà funcions de seguiment amb totes les parts 

implicades als PFG: estudiant, empresa o entitat, E3 i tutor acadèmic. 

 

7. Avaluació del PFG 

El PFG Universitat ‐ Empresa serà avaluat per, com a mínim:  

- el Tutor d’empresa  

- el Tutor acadèmic  

El  Tribunal  podrà  veure’s  reforçat  per  un  professor  de  l’Escola  Universitària,  expert  en  la 

temàtica sobre la que s’hagi desenvolupat el Projecte. 

Aquesta avaluació haurà de quedar reflectida per escrit a partir dels criteris establerts al  full 

d’avaluació corresponent. 

 

8. Normes d’elaboració: memòria i article 

Finalitzada  l’estada  a  l’empresa,  l’estudiant haurà d’acabar el  seu PFG  i  entregar‐lo dins  les 

dates fixades a tal efecte.  

 

LA MEMÒRIA 

La Memòria del PFG haurà d’estar formada pels següents apartats:  

•  Portada 

•  Resum/Abstract 

•  Paraules clau/ Keywords 

•  Continguts:  Introducció, Objectius, Marc  Teòric, Anàlisi  de  la  situació  actual,  Pla  de 

treball, Resultats, Conclusions. 

•  Referències  

•  Webgrafia  

•  Índex de imatges 



•  Índex de taules 

•  Índex de figures 

 

L’ARTICLE 

L’article  és  una  síntesi  del  PFG  i  la  seva  divulgació  s’orienta  al  sector  empresarial, 

organitzacions públiques i privades. Haurà de seguir el següent esquema: 

•  Títol 

•  Resum (abstract) 

•  Paraules clau (keywords) 

•  Continguts: Introducció, Objectius, Pla de treball, Resultats, Conclusions. 

•  Referències bibliogràfiques 

•  Presentació dels autors 

 

Per a  informació més detallada sobre els criteris d’elaboració de  la memòria o  l’article podeu 

posar‐vos en contacte amb el Coordinador de PFG o demanar‐la a l’alumne/a. 

 

Dades de contacte (Universitat): 

Oscar Casanovas (Coordinador) 

oscar.casanovas@cett.cat 

666 41 36 82 

 

Sara Bueno (Departament Career Services) 

sara.bueno@cett.cat 

93 504 04 08 

mailto:oscar.casanovas@cett.cat
mailto:e3@cett.cat
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