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Unitat responsable:

804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia

Unitat que imparteix:

804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia

Curs:

2016

Titulació:

GRAU EN MULTIMÈDIA (Pla 2009). (Unitat docent Projecte)

Crèdits ECTS:

12

Idiomes docència:

Català, Castellà

Professorat
Responsable:

BEATRIZ MARTINEZ NAVARRO

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
7. Aplicar de manera adequada i reforçar les competències adquirides en els estudis de Graduat en Multimèdia, al
Treball de Fi de Grau, i adquirir noves competències específiques relacionades amb l'àmbit del treball. Relacionada
amb CETS en funció del contingut del treball.
Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes
de la pròpia especialitat.
3. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la
seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
4. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma
oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
Metodologies docents
Tutoria grupal, explicació dels materials que es proporcionen i pla de treball.
Tutories individuals. Seguiment del desenvolupament del Treball de Fi de Grau, concloent amb la redacció d'una memòria
i la presentació pública i defensa del treball.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
1. Desenvolupar el treball de fi de grau aplicant correctament les competències adquirides en els estudis de Graduat en
Multimèdia i adquirint noves competències específiques relacionades amb l'àmbit del treball .
2. Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes , aplicar solucions sistemàtiques a
problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització .
3. Tenir en compte les dimensions social , econòmica i ambiental en aplicar solucions i donar a terme projectes coherents
amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat .
4. Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de
la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats .

1/3

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificació: 07-06-2016

804063 - TFG-M - Treball de Fi de Grau

5. Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos
d'informació utilitzats.
6. Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la
manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar i seleccionant les fonts d'informació més adequades .
7. Redactar i fer la defensa oral de la memòria del Treball de Fi de Grau en llengua *anglesa.
*La competència de tercera llengua és voluntària per als estudiants. Només aquells que no hagin obtingut aquesta
competència per una altra via estarien obligats a adquirir-la en el TFG.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 360h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

52h

14.44%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

20h

5.56%

Hores aprenentatge autònom:

288h

80.00%

Continguts

1. Elaboració de proposta de treball.
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

2. Planificació i gestió del treball.
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

3. Redacció de la memòria del treball.
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

4. Presentació pública del treball.
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
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Sistema de qualificació
El Treball de Fi de Grau s'avaluarà a partir de la informació obtinguda pel professor durant les tutories i mitjançant la
presentació i defensa del treball davant d'un tribunal que estarà compost per:
· Un professor universitari que actuarà com a president
· Un professor del CITM que actuarà com 1er Vocal
· Un professor del CITM o persona externa amb titulació universitària o professional amb experiència adequada que
actuarà com 2 º. Vocal.
El tribunal d'avaluació valorarà els següents aspectes:
a) La correlació entre la proposta i el resultat.
b) La consolidació de coneixements.
c) La integració multidisciplinària.
d) L'aportació de nous coneixements.
e) La qualitat de la memòria.
f) La qualitat de la presentació oral i audiovisual.
Aquesta avaluació suposarà el 100% de la nota.
Bibliografia
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