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D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
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DOCUMENT PER ALS ESTUDIANTS 

 

PROTOCOL PER A LA DEFENSA A DISTÀNCIA  DEL 
TFM DEL  MÁSTER DE SECUNDÀRIA 

Aprovat per la CCA del Màster de Secundària el 15 de maig de 2020 

 

PROCEDIMENT DE DIPÒSIT 

Dipòsit del TFM via ENTREU fent servir el tràmit  “Treball Fi de Màster 2019-2020”  que haurà 
d’incloure: 

 El document TFM en format pdf . 
 Autorització per a la defensa signada pel tutor/a (segons format indicat). 

 
Entrega del TFM en la tasca habilitada a l’efecte en Aula Virtual (assignatura TFM) pel 
coordinador/a d’especialitat. 
El coordinador/a d’especialitat comunicarà a l’estudiant les dates per als dos actes de defensa 
(veure més endavant) i l’enllaç a la videoconferència (plataforma Blackboard Collaborate) per a 
la ronda de preguntes i/o aclariments amb el tribunal. 
 

PROCEDIMENT DE DEFENSA 

La defensa del TFM constarà de dos fases: 
 

1. Entrega per Aula Virtual (assignatura TFM)  del material (Power-Point o similar) de la 
defensa.  
Aquesta presentació es correspon a una síntesi del marc teòric i de la metodologia 
emprada i una descripció dels principals resultats, les conclusions més rellevants del 
TFM i limitacions, aplicació a la pràctica docent si és el cas, així com una síntesi de la 
bibliografia inclosa en la presentació. 

 
2. Ronda de preguntes i aclariments amb el Tribunal a través de la plataforma 

Blackboard Collaborate. El dia acordat es produirà l’acte de defensa basat en una ronda 

ATENCIÓ 

Llegiu atentament aquest protocol per a la presentació i posterior defensa del Treball 
Final de Màster. La manca de documentació a què es fa referència en aquest 
document o el defecte en alguna de les seues fases invalidaria el procés de defensa. 
Aquest protocol tindrà validesa mentre estiguen en vigor les mesures excepcionals 
de caràcter general en aplicació de la declaració de l’estat d’alarma i les activitats 
presencials no siguen possibles. 
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de preguntes i aclariments amb el Tribunal via Blackboard Collaborate. L’estudiant 
accedirà 10 minuts abans de l’hora de la convocatòria a la sala virtual fent servir l’enllaç 
que el coordinador/a li haurà facilitat en la convocatòria. S’accedirà fent servir 
preferentment el navegador Google Chrome.  L’estudiant haurà d’utilitzar una webcam 
(1)  s’identificarà amb el seu DNI. Desprès respondrà amb claredat i precisió a les 
preguntes que li formulen els membres del tribunal.  

 
Els membres del tribunal, una vegada estudiats el treball presentat i el power point 
entregats, realitzaran intervencions que poden estar destinades a  
- Avaluar la implicació de l’alumne en el treball presentat. 
- Avaluar el seu domini del TFM en el nivell conceptual metodològic , procedimental o 

de literatura especialitzada. 
- Demanar clarificacions sobre aspectes específics del treball presentat. 
- Realitzar comentaris i suggeriments. 

 
La qualificació es comunicarà a través de l’Aula Virtual de l’estudiant amb posterioritat a 
l’acte. 
 
 

________________________________________________________________________ 

(1) En el cas de no disposar  d’una webcam, l’estudiant podrà  accedir a la sala virtual amb el seu smartphone amb 
l’enllaç facilitat. La identificació visual de l’estudiant durant el procés de defensa és fonamental per garantir la 
transparència del procés. 

 


