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Modificació de la càrrega lectiva del treball o projecte final de grau
prevista al Marc per al disseny dels plans d’estudis de grau de la UPC
(Acord núm. 38/2008 del CG de 09.04.2008)
Antecedents
El Marc per al disseny dels plans d’estudis de grau de la UPC (en endavant Marc) es va aprovar
mitjançant Acord núm. 38/2008, del Consell de Govern de 9 d’abril.
Dins l’apartat “l’estructura dels plans d’estudis” (pàg. 15) el Marc preveu:

“Treball o projecte de fi de grau: el TFG/PFG és matèria obligatòria i s’ha de dimensionar a partir
d’un mínim de 12 i fins a un màxim de 30 crèdits ECTS. En el cas de títols vinculats a professions
regulades, el TFG/PFG tindrà un mínim de 24 crèdits ECTS.
El TFG/PFG es programarà en la fase final del pla d’estudis i tindrà el caràcter de síntesi de les
capacitats adquirides en el procés formatiu, però ha d’estar orientat a l’avaluació de competències
pròpies associades al títol.”

D’ençà de la implantació dels primers plans d’estudis de grau s’han succeït nombrosos canvis
en la regulació general de l’estructura dels estudis que motiven “per se” una revisió del Marc
per a l’elaboració dels plans d’estudis. Sens perjudici d’això, i per tal de donar resposta a
situacions específiques de determinats estudis, procedeix introduir una modificació parcial en
la regulació de la dimensió en crèdits ECTS del treball o projecte final de grau (TFG/PFG).
D’una banda, la integració d’estudis de grau i màster en itineraris formatius, com és el cas dels
estudis d’arquitectura, provoca que, si s’apliquen els mínims previstos al Marc de la UPC, la
dimensió del TFG/PFG sigui elevada. Per aquest motiu nombroses universitats preveuen, en el
cas de grau, un TFG de 6 crèdits.
D’altra banda, els centres docents de la UPC que revisen els seus plans d’estudis i procedeixen
a una contracció en el nombre d’aquests, precisen eines normatives més flexibles, que els
faciliti l’acompliment de l’objectiu de procurar una formació acadèmica de qualitat i, en el cas
d’estudis vinculats a professions regulades, suficient
per a l’exercici professional
corresponent. El que es pretén és permetre la convergència de diversos plans d’estudis en un
de sol, respectant una certa especialització dels itineraris formatius i/o professionals, tot
mantenint el nombre de crèdits totals del pla d’estudis.
Per tot això que el Consell de Govern
ACORDA
Es modifica l’Acord núm. 38/2008, del Consell de Govern de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Marc
per al disseny dels plans d’estudis de grau de la UPC, l’apartat corresponent a la regulació del
treball o projecte final de grau del qual (pàg. 15) queda redactat de la següent manera:
Treball o projecte de fi de grau: el TFG/PFG és matèria obligatòria i s’ha de dimensionar a partir
d’un mínim de 12 i fins a un màxim de 30 crèdits ECTS.
De forma justificada, i atenent a l’estructura acadèmica del pla d’estudis i la seva coordinació amb
els estudis de màster, el centre corresponent pot sol·licitar l’aprovació del TFG/PFG amb un mínim
de 6 crèdits ECTS.
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En títols vinculats a professions regulades, el TFG/PFG tindrà un mínim de 24 crèdits ECTS. De
forma justificada, i atenent a l’estructura acadèmica del pla d’estudis, el centre corresponent pot
sol·licitar l’aprovació del TFG/PFG amb un mínim de 18 crèdits ECTS.
En qualsevol cas, l’aprovació excepcional de PFG/TFG amb menys de 18 crèdits ECTS en cas
d’estudis vinculats a professions regulades, o de 12 crèdits ECTS en la resta d’estudis de grau, resta
condicionada a la viabilitat de l’ensenyament, en el sentit que la mesura no ha d’implicar un
augment dels recursos de professorat necessaris per impartir-lo.
El TFG/PFG es programarà en la fase final del pla d’estudis i tindrà el caràcter de síntesi de les
capacitats adquirides en el procés formatiu, però ha d’estar orientat a l’avaluació de competències
pròpies associades al títol.

Barcelona, 10 de febrer de 2015
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