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ADAPTACIÓ DE TREBALLS DE FI DE GRAU I FI DE MÀSTER DURANT 
ALARMA PER COVIC19 

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat en sessió de 28 d'abril de 
2020 un document de criteris acadèmics d’adaptació del format presencial al format no 
presencial de la docència i l’avaluació com a conseqüència de la covid-19. El document 
inclou una instrucció del vicerectorat d'estudis i política lingüística en relació amb la 
tutorització, dipòsit i defensa de TFG i TFM. Aquest document presenta l'adaptació que 
la Facultat de Ciències Socials ha realitzat de les esmentades instruccions per a les 
titulacions que ofereix. 

TUTORITZACIÓ DE TREBALLS I INVESTIGACIÓ 

L'orientació i seguiment del treball es mantindrà de forma no presencial. 

En aquells casos en què el TFG o TFM requerisca disposar de dades experimentals es 
procurarà que el treball es realitze amb les dades de què l’estudiant disposava en el 
moment en què es va provocar la situació d’alarma o s'estudiarà si pot ser un treball 
bibliogràfic. 

Si l’estudiant o l'etudianta no disposa de dades pròpies, o no són suficients per a poder 
realitzar adequadament la presentació i discussió de resultats i les conclusions que 
requereixen el TFG o TFM, el tutor o tutora podrà facilitar a l’estudiantat les dades 
necessàries perquè puga realitzar el treball plantejat. En aquest cas, caldrà delimitar i 
signar en un document l'autoria o, si escau, coautoria del treball, delimitant-la i 
clarificant-la d’acord amb les tipologies previstes en l’article 7 del Text Refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual. 

DIPÒSIT 

El tutor o la tutora emetrà electrònicament, si escau, el preceptiu informe de valoració 
i/o autorització al dipòsit del treball. 

L’estudiantat realitzarà el dipòsit del TFG o TFM pel procediment habitual, a través de la 
Seu Electrònica de la Universitat de València entreu i tramitarà per aquesta via la 
sol·licitud de defensa i avaluació del treball, lliurant una versió electrònica del treball 
final. 
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DEFENSA 

Cas que el treball haja de presentar-se a defensa pública, aquesta es farà davant un 
tribunal avaluador, de forma no presencial. El procediment serà el següent: 

1. L'acte de defensa es convocarà pel procediment habitualment establert en cada 
titulació (publicació en web i/o convocatòria del president o la presidenta del tribunal) 
o aquell que s'establisca per a la situació d'avaluació no presencial.  

2. Caldrà que l'estudianta o estudiant que vaja a defensar el treball envie al president o 
la presidenta del tribunal una presentació de PowerPoint, cas que tinga previst a 
utilitzar-ne. 

3. L'acte de defensa es desenvoluparà en format de videoconferència a través de 
Blackboard Collaboratevo o Microsoft Teams i es regirà pels criteris específics que 
establisca cada titulació o, si no n'hi ha de particulars, pels que són habituals. 

4. La qualificació de TFG i TFM, i la comunicació de la nota a l’estudiant, es realitzarà en 
la forma habitual i respectant la LOPD.

TERMINIS D'AVALUACIÓ 

Com a norma general, es facilitarà que l’estudiantat puga realitzar i defensar el TFG i 
TFM en els terminis establerts i sempre dintre de les convocatòries i del calendari 
acadèmic fixat per al curs 2019-2020 i que estan publicades en la web de la Facultat. En 
el cas dels graus, les dates estan accessibles als enllaços que figuren a continuació. 

Graus: 

https://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/estudis-grau/treball-fi-grau/relacions-laborals-
recursos-humans/diposit-1285977025967.html.  

Màsters adscrits a la Facultat de Ciències Socials: 

https://www.uv.es/csocdocs/Master/calendario_defensas_V.pdf 

Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat (adscrit a Institut d'estudis de les dones): 

www.uv.es/mastergenero 

En els casos en què resulte impossible realitzar adequadament el TFG o TFM assignat, i 
també siga impossible replantejar-lo, donades les circumstàncies actuals, es podrà 
ampliar el termini de presentació i defensa del TFG i TFM perquè es puga disposar de 
dades suficients per a realitzar el treball, en un marc temporal ampliat de la segona 
convocatòria del curs 2019-20 i no més enllà del 16 d’octubre de 2020. 



 

 3 

Només en casos justificats, es podrà sol·licitar que la matrícula d'aquesta assignatura 
siga traslladada al curs 2020/2021 sense haver de pagar taxes, previ informe raonat del 
tutor o la tutora, d'acord amb l'estudianta o l'estudiant i amb la justificació documental 
que siga pertinent. 

Quan de l’aplicació d’aquesta instrucció a una titulació es considere necessari fer una 
adaptació i/o modificar els criteris de realització, de defensa i/o d’avaluació previstos en 
la Memòria de Verificació, es realitzarà una addenda a la guia docent de l’assignatura 
TFG o TFM. Amb aquesta addenda quedaran modificats directament aquests aspectes 
per a aquesta situació excepcional i temporal. 
 

València, 29 d'abril de 2020 

 

El deganat 


