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INSTRUCCIONS PER A DEMANAR AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE DEPÒSIT 
CORRESPONENT A LA 2ª CONVOCATÒRIA TFG 

 
D’acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de València en 
sessió́ de 28 d'abril de 2020 en relació amb l’adaptació́ del format presencial al format 
no presencial de la docència i l’avaluació́, així com amb la instrucció́ del Vicerectorat 
d'Estudis i Política Lingüística sobre el dipòsit i defensa de TFG i TFM, la Facultat de 
Ciències Socials ha fet l’adaptació per a les titulacions que ofereix que a continuació 
s’exposa. 
 
 
QUÈ ÉS L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE DEPÒSIT CORRESPONENT A LA 2ª 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE TFG 
 
En funció de les actuals circumstàncies derivades de l’estat d’alarma com a 
conseqüència de la covid-19, la segona convocatòria ordinària del curs 2019-20 per a la 
presentació del TFG pot ampliar-se fins al 20 de setembre de 2020. 
 
 
QUI POT DEMANAR L’AMPLIACIÓ 
 
Pot demanar-la tot l’estudiantat que estiga matriculat en TFG sempre que compte amb 
el vist i plau del tutor o la tutora. 
 
 
COM S’HA DE DEMANAR L’AMPLIACIÓ 
 
1.- Cal omplir el formulari disponible a la pàgina web de la Facultat de Ciències Socials 
anomenat “Instància per a demanar ampliació dipòsit del TFG/TFM": 
 
https://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/tfg-tfm/tfg-tfm/indicacions-tfg-tfm-covid19-
1286128988478.html 
 
2.- El formulari ha d’estar signat per l’estudianta o l'estudiant que diposita el treball i pel 
tutor o tutora del mateix. 
 
3.- El formulari ha de ser escanejat i remés per correu electrònic abans del 26 de juny a 
la següent adreça: practasoc@uv.es 
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4.- La Comissió de TFG de la Facultat de Ciències Socials comunicarà a l’estudiantat 
interessat l’acceptació o denegació de l’ampliació del termini abans del 5 de juliol. 
 
5.- En cas de ser acceptada l’ampliació, el dipòsit del TFG es realitzarà pel procediment 
habitual. L’avaluació (tant per als treballs que s’avaluen només amb una còpia escrita 
com per als treballs que s’avaluen a partir de la defensa oral) haurà d’estar finalitzada 
abans del 16 d’octubre. 
 
 


