PROCEDIMENT ASSIGNACIÓ TREBALL FI DE GRAU
Us informem de la propera posada en marxa del sistema d’assignacions d’àrea temàtica en els Treballs de Fi de Grau.
El treball pot realitzar-se tant de manera individual, com per l’agrupació d’un màxim de dos alumnes, així mateix, si ho
feu constar al formulari de sol·licitud, el TFG pot ser elaborat i defensat en anglès.
Per a matricular el TFG cal tenir superats un mínim de 168 crèdits.
Haureu de triar l’àrea temàtica del vostre treball de fi de grau.
La Facultat d’Infermeria al Campus Terres de l’Ebre assignarà d’acord amb el següent criteri:


1r criteri: Nota mitja de l’expedient acadèmic més alta.
Si els treballs es realitzen en grup, la nota mitja del grup serà la mitja aritmètica dels 2 expedients que la integren.
En cas d’empat,



2n criteri: Número de desempat utilitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la
preinscripció als seus centres educatius per al curs 2018-19: 13841. El vostre número seran les 5 darreres xifres
del vostre document d’identitat.
Si els treballs es realitzen en grup, aquest número serà la suma dels 2 documents d’identitat.

Les sol·licituds es tramitaran del 3 al 4 d’octubre i les assignacions es podran consultar a partir del dia
8 d’octubre.
A la sol·licitud s’hauran de seleccionar totes les opcions per ordre de preferència.
Per qualsevol dubte contacteu amb la secretaria del Campus Terres de l’Ebre: 977464032
Annex: relació d’àrees temàtiques

ÀREA TEMÀTICA
Salut comunitària i Salut Pública
Educació per a la salut
Infermeria de la gestació, infància i
adolescència
TIC i documentació
Infermeria en la joventut
Gestió dels serveis d’infermeria i
qualitat assistencial
Infermeria en la persona gran
Infermeria en la persona adulta
Cures pal·liatives
Malalt crític
Relació i comunicació
Salut mental
Infermeria bàsica
Ètica i bases conceptuals
Història de la infermeria
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