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DOCUMENT PER COORDINADORS/ES I MEMBRES DE TRIBUNALS 

 

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 el següent format). 

 
Per facilitar l’avaluació dels TFM el coordinador/a d’especialitat habilitarà una tasca a l’efecte en 
Aula Virtual (assignatura TFM) anomenada: Entrega del TFM  
 
Pot ser recomanable que s’organitzen els TFM per tribunal per tal que els seus tinguen accés a 
la còpia digital. 
 
El coordinador/a d’especialitat comunicarà a l’estudiant:  

 Les dates per: 

 L’entrega per Aula Virtual del material (Power-Point o similar) de la defensa. 

 L’acte de defensa.   

 L’enllaç a la videoconferència (plataforma Blackboard Collaborate) per a la ronda de 

preguntes i/o aclariments amb el tribunal. 

 

Els membres del tribunal tindran accés a l’entorn Blackboard Collaborate com a moderadors i 
l’estudiant actuarà en tot moment com a participant. 

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 pot invalidar 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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PROCEDIMENT DE DEFENSA 

L’avaluació del TFM constarà de dos fases: 
 

a) Elaboració i presentació per Aula Virtual d’un arxiu Power Point (ppt) o similar 
seguint les instruccions i indicacions del coordinador/a d’especialitat. 
 
El/la tutor/a remetrà un informe raonat –no vinculant- al coordinador/a de l’especialitat o 
directament al president/a del tribunal (segons com diga el coordinador/a d’especialitat) , 
sense especificar proposta de qualificació que permetrà conèixer la gènesi, fins i 
fonamentació del Treball Final de Màster. 

 
b) 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 
de preguntes i aclariments amb el Tribunal via Blackboard Collaborate.  
 
El coordinador/a crearà una ACTIVITAT VIDEOCONFERÈNCIA a l’assignatura TFM  
d’Aula Virtual (Blackboard Collaborate). Dins de l’activitat crearà una SESSIÓ per a cada 
Tribunal.  
 
Tots els membres de cada  tribunal accediran (preferentment amb Google Chrome) 15 
minuts abans de l’hora de la convocatòria a la sessió de videoconferència  que haurà 
estat creada prèviament pel coordinador/a. 
 
L’acte de defensa tindrà una durada de 20 minuts aproximadament i consistirà en una 
ronda de preguntes i aclariments en directe que faran els membres del tribunal i 
l’estudiant a partir de la lectura del TFM de l’alumne.  
 
Per al desenvolupament d’aquest acte de defensa  s’indiquen aquestes fases: 
 
1. Inici de l’acte de defensa.  El/la president/a del tribunal identificará l’alumne amb el 

seu DNI. 
 

2. Desenvolupament de l’acte El/la president/a donarà pas als diferents membres del 
tribunal. Les intervencions aniran destinades a  
 

a. Avaluar la implicació de l’alumne en el treball presentat. 
b. Avaluar el domini del TFM en el nivell conceptual, metodològic, 

procedimental o de literatura especialitzada. 
c. Demanar aclariments sobre aspectes específics del treball presentat. 
d. Fer comentaris i suggeriments. 

 
Es recomana que els membres de tribunal preparen la seua intervenció i s’ajusten 
als temps d’intervenció d’entre 3 i 5 minuts cadascú, amb la finalitat de donar temps 
a la participació de l’estudiant en l’acte. 
 

3. Intervenció de l’estudiant. Desprès de la ronda de preguntes i/o aclariments dels 
diferents membres del tribunal, l’estudiant disposarà de temps per respondre a les 
qüestions plantejades pel tribunal en l’ordre que considere oportú.  
Finalitzada aquesta intervenció i si cap membre vol afegir res més, el/la president/a 
donarà per finalitzat l’acte i acomiadarà a l’estudiant que abandonarà la sessió i el 
tribunal procedirà a la deliberació de la qualificació obtinguda que, en qualsevol cas, 
s’haurà de fer constar en un informe conjunt dels membres del tribunal. 
 
 
El/la president/a s’encarregarà de l’enviament de la documentació (acta de defensa, 
informe del tribunal i l’enllaç de la gravació) al coordinador/a d’especialitat. 
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El/la coordinador/a d’especialitat farà constar la qualificació en l’Aula Virtual de 
l’assignatura TFM on podrà consultar-la l’alumne. 
 
 

En el cas de no disposar  d’una webcam, l’estudiant i/o els membres del tribunal  podran  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. 

 


