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ELECCIÓ DE TUTORITZACIÓ DEL TFG 

 L'alumat que té tutor/a de la passada programació podrà mantindre aquesta relació pedagògica si les dues parts signen el Compromís de continuïtat (Annex VI que es 

podrà pujar a l’aula virtual) abans de 21 d’octubre de 2022. 

 L'alumnat té dret a dues convocatòries dels quatre períodes de lliurament. 

 Per presentar el TFG cal tindre aprovats 150 crèdits.  

CALENDARI D'ENTREGA I AVALUACIÓ DEL TFG 

Qui du a 
terme la 

tasca 

Què cal fer Com dur a terme la 
tasca 

Quan dur a terme la tasca On es presenta 

Tot l'alumnat Presenta el tema (Annex IV Acord inicial 
del TFG), signat pel tutor/a i per l’alumnat) 

Es puja a una tasca en aula 
virtual  

 Tasca convocatòries gener i març: fins a 
28 de novembre de 2022 

 Tasca convocatòries maig i juliol: fins a  
28 de febrer de 2023. 

Aula virtual 

Tot l'alumnat Presenta: 
o El TFG, amb una extensió 

recomanable no inferior a  30 ni 
superior a 60 pàgines, escrites amb 
una mida de lletra 12, interlineat 1,5 i 
3 cm de marge.  

o L'expedient de notes (gratuït), 
disponible en Secretaria Virtual. 

o La sol·licitud de depòsit del TFG 
(Annex V) 
 

 
 
Ha de pujar a Entreu els tres 
documents, amb l’enviament 
previ d’una còpia al tutor o tutora 
en pdf. 

 
 

Possibilitat de presentar-se a dues 
convocatòries amb data de lliurament:  

 Convocatòria de gener: 10-12 gener 2023 

 Convocatòria de març: 8-10 març 2023 

 Convocatòria de maig: 25-29 maig 2023 

 Convocatòria de juliol: 19-21 juliol 2023 

Entreu. 
Enviar per correu electrònic al 
tutor/a (pdf). 

La tutora o el tutor  Informe valoració, justificant la nota del/de 
l'estudiant/a en funció de l'interès i 
implicació.  
 

En format pdf i signat. (Annex I 
de la guia docent). 

Data màxima: dia de convocatòria de Tribunal. Presenta al tribunal en paper 
dirigit a la Comissió 
Avaluadora. 
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Qui du a 
terme la 

tasca 

Què cal fer Com dur a terme la 
tasca 

Quan dur a terme la tasca On es presenta 

Presidenta o 
president de la 
Comissió 
Avaluadora del 
TFG 

Recorda la convocatòria als membres del 
tribunal i a l'alumnat (i envia còpia a 
Victoria Siurana)  
 

Correu electrònic. Indicarà sala, 
hora i dia. 

Data màxima: 
Una setmana abans de la defensa del TFG. 

Correu electrònic. 

L'alumnat davant 
de la Comissió 
Avaluadora 

Defensa  pública de TFG (davant de 
tribunal). 

 Data de defensa: 

 Convocatòria de gener:  25-27 de gener 
2023. 

 Convocatòria de març: 29-31 març 2023 

 Convocatòria de maig: 12-16 juny 2023 

 Convocatòria de juliol: 4 a 6 setembre 2023 

 Actas 8 de septiembre 

En la sala indicada en 
convocatòria. 

Presidenta o 
president de la 
Comissió 
Avaluadora del 
TFG 

Entrega Annex I Informe de valoración del 
tutor/a i Anex II Acta d’Avaluació del 
Tribunal signats a l’atenció de la Comissió 
del TFG. 

Presentació de la documentació 
física. 

El dia de la defensa o al dia següent Secretaria de la Facultat 

 


