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Codi- 
Assignatura 

064901- Treball Final de Grau 

Curs  4t Crèdits 12 ECTS 

Bloc Temàtic 
Investigació en turisme, 
hoteleria i gastronomia 

Tipus 
assignatura 

Obligatòria   

Hores 
presencials 

96 
Hores de treball 
dirigit 

96 
Hores de treball 
autònom 

108 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

El Treball Final de Grau (en endavant TFG) és una assignatura obligatòria i està ubicada a 
l'últim curs del Títol de Grau en Turisme (des d'ara GT) de l'EUHT CETT - UB. Es tracta d'un 
treball teòric o pràctic en el qual l'estudiant desenvolupa els seus interessos o motivacions 
professionals, entès com un aprofundiment en l'àmbit de l'especialització escollida i / o una 
introducció al món de la investigació. 

Després d'una primera etapa formativa, es tendirà cap al compromís de procurar uns 
continguts i objectius de major grau de complexitat i especificitat. 

El desenvolupament d'un TFG que faciliti la possibilitat d'una mobilitat internacional de 
l'estudiant en la seva elaboració justifica el pes creditici d'aquesta matèria. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB02- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació 
d'una forma professional i posseeixin les competències que es solen demostrar per mitjà de 
l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. 

CB03- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants 
(normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre 
temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

CB04- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un 
públic tant especialitzat com no especialitzat. 

CB05- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge 
necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 
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COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG01- Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, sostenibilitat. 

CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

CG04- Tenir compromís ètic. 

CG07- Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític els 
resultats obtinguts. 

CG08- Dominar les tècniques de la comunicació oral i escrita per la transmissió 
d'informació, d'idees, opinions. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE01- Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que 
se'n deriven. 

CE03- Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques 
dels seus components. 

CE04- Dominar els fonaments i aplicar metodologies científiques en la investigació turística. 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

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 de recerca. 

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

CONTINGUTS TEMÀTICS 

A.1. Vinculat a Grups de Recerca (GR) 

Vinculats a la tasca de recerca del Grup CETT. L’estudiant desenvolupa el seu treball a partir 
de la seva participació en grups preestablerts i, tutoritzats per un professor/a, es combinen 
amb sessions presencials i treball autònom de l’estudiant. 

A.2. Iniciativa de l’estudiant vinculada a les línies 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 
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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. 

B.1. 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 hoteleria i turisme 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 
desenvolupar aquesta missió. 

B.2. Projecte d'emprenedoria a iniciativa de l'estudiant vinculat a les línies de recerca 
dels GR 

El Treball Final de Grau, després d’una primera etapa formativa, atendrà al compromís de 
procurar uns continguts i objectius d’un major grau de complexitat i especificitat. Entre les 
competències genèriques més destacades de l’assignatura es troba la de tenir iniciativa i 
esperit emprenedor. 

L’esperit emprenedor, junt amb la dimensió internacional, destaquen com a objectius que 
defineixen el Títol de Grau, i el TFG és un dels instruments fonamentals per a la consecució 
d’aquests objectius. 

Quan l’estudiant concep una idea de negoci, pot dedicar el seu projecte a l’estudi i 
aprenentatge dels processos necessaris per al seu desenvolupament, així com l’anàlisi de 
les possibilitats reals d’implantació de l’esmentat projecte al mercat. 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Abans de finalitzar els estudis del Grau de Turisme, els estudiants han d’elaborar i presentar 
un Treball Final de Grau (en endavant TFG) per tal d’assolir el títol, segons es contempla al 
Pla d’Estudis. Aquest projecte culmina la formació de l’estudiant, essent un nexe entre la 
seva vida acadèmica i la seva vida professional. 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. 

Cal tenir en compte que cada estudi és únic i precisa d’un tractament i atenció diferencial, 
adequat als seus objectius i temàtica, fent que el criteri del tutor/a esdevingui en tot 
moment la pauta a seguir per part de l’estudiant. 
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Cal recordar que el Treball Final de Grau té assignats 12 crèdits ECTS i, per tant, implica molt 
sovint l’elaboració de treballs de camp que comporten una important inversió de temps. 
S'aconsella que l'estudiant dugui terme una planificació temporal realista i coherent amb la 
seva disponibilitat real.  

SISTEMA 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 Turisme triada.  

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

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: memòria, 
defensa i procés. 

 
Activitats Tipus Contínua 

Memòria Individual 60 % 

Defensa Individual 15 % 

Procés Individual 25 % 

 TOTAL 100% 

 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat 
dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. Si  l’estudiant no aconsegueix assolir 
els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per a optar a una reavaluació d’assignatura i 
poder presentar o realitzar una nova evidència d’avaluació, serà imprescindible haver assolit 
una qualificació mínima de “4” de nota final de l'assignatura. A més, si l'avaluació de dos dels 



                                              PLA DOCENT 
                Grau de Turisme  

 
 

 

 5 

membres del tribunal és inferior al 5, el TFG no pot ser aprovat malgrat que la mitjana final 
sigui igual o superior a 5. Així mateix, un estudiant amb una qualificació final inferior al 5 no 
pot optar a la reavaluació, si altres membres del seu grup de TFG han obtingut una avaluació 
igual o superior al 5. 

La màxima qualificació en el cas de la reavaluació a la que es podrà optar és un “5” de nota 
final de l’assignatura. 
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