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Normativa de l’Assignatura Treball Fi de Grau 

Grau d’Enologia 
Facultat d’Enologia 

Grau en Enologia 
 
1. Característiques generals i requisits 
 
Es tracta d’un exercici original que s’ha de fer individualment i presentar-lo davant un 
tribunal universitari. Consisteix en un projecte en l’àmbit de la viticultura i/o enologia 
en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els estudis. Els alumnes 
matriculats poden escollir un tema que pugui encabir-se en una o varies de les següents 
matèries generals: 

 Cultura vitivinícola 
 Economia i gestió d’empreses 
 Enologia 
 Microbiologia i bioquímica enològiques 
 Normativa i legislació vitivinícola 
 Química enològica 
 Tecnologia i enginyeria enològiques 
 Viticultura 

 
Et Treball de Fi de Grau (més endavant TFG) és una assignatura anual obligatòria de 6 
crèdits ECTS que pot estar  relacionada amb les Pràctiques Externes o bé ser un tema  
independent. L’elecció del tema serà d’acord amb els interessos particulars dels alumnes 
sense prejudici que es puguin posar en contacte de manera personal amb el/s professor/s 
que considerin adient/s. 
 
Per a poder cursar l'assignatura TFG cal tenir superats el 70 % del total de crèdits 
necessaris per assolir el títol, o sigui, 168 crèdits. A més, es recomana haver superat les 
següents assignatures del Grau en Enologia: Enologia General I i II, Viticultura, 
Pràctiques Integrades Enològiques, Pràctiques Integrades de Viticultura, Microbiologia 
i Bioquímica Enològiques I i II, Química Enològica, Anàlisi Química Enològica I i II, 
Enginyeria Enològica i Biologia i Fisiologia de la Vinya. 
 
El TFG contempla diverses possibilitats de treballs a realitzar: treballs de recerca, 
aplicació de normatives a casos concrets, millores de processos, reconversió de 
plantacions, estudis econòmics i de comparació, aplicació o elaboració de programes 
informàtics, informes de valoració, ... 
 
 
2. Procediment de gestió 
 

1. Omplir el formulari de sol·licitud del TFG (Annex 1) disponible al espai Moodle 
de l’assignatura i fer-ho arribar al coordinador. 

2. Aquesta proposta de TFG serà revisada pel Coordinador/a del TFG, i els 
professor/res del TFG membres dels Tribunals. Els comentaris del 
Coordinador/a del TFG i dels professor/res (si s’escau) sobre cada proposta de 
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TFG es retornaran als alumnes, i aquests hauran de realitzar els ajustos 
sol·licitats (si és el cas) per tal de garantir un nivell mínim de continguts de cara 
a l’avaluació.  

3. Vist-i-plau del Coordinador/a del TFG 
 

2.1.  El Coordinador/a 
 
El Coordinador/a és un professor/a representant del Departament de Bioquímica i 
Biotecnologia de l’àrea de Nutrició i Bromatologia. 
 
S’estableix la figura del/de la Coordinador/a del TFG que hauria de tenir competències 
en: 

 Revisar els formularis de sol·licituds dels alumnes assistit pels professors del 
TFG si s’escau 

 Orientar als alumnes sobre l’estructura del TFG. 
 Organitzar el calendari de terminis per a la presentació de la proposta de 

TFG i calendari de defensa dels treballs 
 Formar part del tribunal i coordinar-lo 
 Qualificar i signar les actes d’examen. 

 
 
3. Avaluació 
 
A cada curs acadèmic s’establiran dues convocatòries: 

 la primera convocatòria: maig 
 la segona convocatòria: juny 

 
No obstant, existeix la possibilitat d’una convocatòria addicional per als alumnes que 
reuneixen els requisits establerts a la normativa acadèmica de la URV. 
 
La qualificació final serà la suma de les notes corresponents a les avaluacions escrita i 
oral:  

o Treball escrit: 40% 
o Defensa oral individual: 60% 

 
Els tribunals estaran composats per 3 membres, dels quals un serà el coordinador del 
TFG i els dos restants seran professors afins al tema desenvolupat al TFG. Aquests dos 
professors es triaran entre els assignats pel  departaments implicats en la docència del 
TFG. 
 
Apart del coordinador (34% de la càrrega docent), aquests departaments tindran una 
proporció definida de la manera següent: 

 Dpt. Enginyeria Química, (1 membre, 16,5%) 
 Dpt. Química Analítica i Química Orgànica, (1 membre, 16,5%) 
 Dpt. Bioquímica i Biotecnologia, (2 membres, corresponents a les àrees de 

Fisiologia Vegetal o Botànica -16,5%- i Nutrició i Bromatologia -16,5%-)  
 
La funció del Tribunal serà : 
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- avaluar la memòria escrita dels alumnes. Aquest tribunal omplirà el model 

d’Avaluació de la part escrita del TFG (Annex 2). Si el treball s’avalua 
positivament (més de 5), es passa a la defensa oral.  

- Avaluar la defensa oral  
 

El Coordinador lliurarà als alumnes la nota final i en el cas de que no s’hagi aprovat 
informarà individualment a cada alumne de les correccions necessàries i si s’escau, de 
l’inici d’un nou procés. 
 
Després de la publicació de les notes, un exemplar dels TFG que obtinguin la nota 
excel·lent en la part escrita es dipositarà a la biblioteca, fent constar els membres de la 
Comissió Avaluadora del treball. Els altres exemplars seran retornats als estudiants 
després la defensa, si aquests els demanen en un plaç de 30 dies; altrament seran 
destruïts. Atès que tota obra dipositada a la biblioteca és de lliure accés i consulta, per 
tal de protegir els drets d’autor del TFG, els alumnes que ho desitgin poden dirigir les 
obres originals al registre de propietat intel·lectual del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (carrer Major, Tarragona). 
 
4. Presentació dels TFG 
 

4.1. Memòria escrita 
 
L’alumne haurà de lliurar tres exemplars enquadernats de la memòria a la Consergeria 
de la Facultat d’Enologia dins d’un sobre dirigit al coordinador del TFG, i  un exemplar, 
en format electrònic, via Moodle, dins dels terminis que s’indicaran a l’efecte.  

Aquells alumnes que no hagin lliurat la memòria abans de la data que es determini es 
consideraran com a “No Presentat” a efectes de qualificació a les actes. 

La memòria (amb un màxim de 20 pàgines sense annexos) haurà d’incloure: 

- Títol del treball 
- Dades personals de l’estudiant  
- Un resum del TFG  
- Una introducció breu sobre els antecedents 
- Els objectius 
- La metodologia i el pla de treball 
- Els resultats, amb una discussió crítica i raonada dels mateixos 
- Les conclusions  
- Les fonts bibliogràfiques utilitzades 
 

L’idioma utilitzat en la redacció de la memòria podrà ser el català, castellà, anglès o 
francès.  
 

4.2. Presentació oral 
 

La durada de l’exposició serà de 15 minuts i 5 minuts per preguntes. 
 

Representa el 60% de la nota i es valorarà la claredat en la presentació del contingut, 
l’estructuració del treball, el material gràfic i l’expressió oral 
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Per a l’avaluació de la comunicació oral es tindrà en compte la valoració descrita en la 
taula següent: 
 
 
 
 

Valoració d’una comunicació oral: contingut i expressió oral  

Introducció  

Introdueix el tema de forma adient?  no  sí 

Presenta amb claredat objectius i les parts del treball?  no  sí 

Estructura de l'exposició        

L'organització de l'exposició és clara (successió lògica i coherent dels 
arguments o de la informació)?  

no  sí 

La quantitat de text (mida lletra i gràfics) en les diapositives és adequada?  no  sí 

Els arguments són convincents?   no  sí 

Conclusió        

Resumeix de les idees principals / opinions personals / propostes viables?  no  sí 

Referències i cites bibliogràfiques correctes?   no  sí 

Habilitat de comunicar       

Desimboltura, claredat en parlar, vocalitzar, fa atractiu el tema....  no  sí 

Manté un contacte visual amb l’audiència?   no   si 

Temps de l'exposició        

Ocupa la introducció el 10 o 15% / el cos central de l’exposició 75 o 80 %  
/i la conclusió el 10 o 15%?  no  sí 

Respecte el temps total concedit per la presentació?  no  sí 
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ANNEX 1 

 
 

FORMULARI SOL·LICITUD DEL TREBALL DE FI DE GRAU 
 

(A lliurar en el Moodle) 
 

 
Alumne (Nom/Cognoms): (omplir camp)   Correu-e (omplir camp) 

                 @estudiants.urv.cat 
 
 
Títol provisional (omplir camp) 

      
 
 
 
Àrea prioritària (d’acord amb la normativa) 

Viticultura       Enologia  
Química enològica      Cultura vitivinícola  
Microbiologia i Bioquímica enològiques   Economia i Màrqueting  
Tecnologia i enginyeria enològiques   Legislació vitivinícola  
Altres (indicar breuement l’àrea)        
 
 

Resum del treball (omplir camp) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, a       de       de 20      
 
 
Signatures (escanejades o digitals) 
 
 
 
 
A/A Coordinador/a Treball de Fi de Grau 
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ANNEX 2 

 

AVALUACIÓ DE LA PART ESCRITA DEL TFG 

 

Reunit el Tribunal del TFG: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

presentat per l’alumne/a:___________________________________________ 

acorda: 

 

 Que un cop examinat acuradament el treball, aquest Tribunal l’ha considerat com 

(APTE / NO APTE / APTE AMB MODIFICACIONS), per la realització de la 

defensa oral.  

En cas de qualificació d’APTE AMB MODIFICACIONS, les modificacions que 

s’han de realitza s’indiquen a continuació : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Que l’esmentada defensa oral del treball es realitzarà el proper dia ____________ a 

les _________ hores. 

 

Tarragona, ______________________ de 20___ 

 

 

Coordinador/a    Professor 1    Professor 2

   

 
 


