
 
 

Tutorial: Ja tinc fet el meu TFG de Logopèdia i ara … què faig? 

 

 

El/la tutor/a considera que el defensaré davant 
ell/ella mitjançant pòster (nota màxima 8) 

Complisc els requisits (180 crèdits obligatoris superats) i vaig a presentar el meu TFG, tinc 4 oportunitats 

Convocatòria 1: 
- Defenses 19 a 21 desembre (depòsit entre 30 novembre- 2 desembre 2022) 
- Defenses 28 febrer a 3 març (depòsit entre 8-10 febrer 2023) 
- Defenses 1 a 3 juny (depòsit entre 17-19 maig 2023) 
 
Convocatòria 2: 
- Defenses 3 a 5 de juliol (depòsit entre 14-116 juny 2023) 

 

El/la tutor/a i jo considerem defensar-lo davant tribunal 

Realitze la sol·licitud a través de la Seu Electrónica  
http://entreu.uv.es 
 
 
Adjunte en sol·licitud: 

A) TFG en format electrònic. 
 

Posteriorment, entregue exemplar definitiu en paper al/a la 
meu/a tutor/a. 

Expose i defense el TFG davant el tribunal en la data, lloc i 
hora que me notifiquen d’acord amb allò establert per la 
Comissió de TFG. 

Realitze la sol·licitud a través de la Seu Electrónica  
http://entreu.uv.es 
En Observacions pose: “Avaluació davant tribunal”. 

Adjunte en sol·licitud: 
A) TFG en format electrònic. 
B) Document de “Autorització de defensa davant 

tribunal” que em proporciona el/la tutor/a. 
 
Posteriorment entregue exemplar definitiu en paper al meu 
tutor/a i diposite en Secretaria de la Facultat 3 exemplars en 
paper per al tribunal. 
El/la tutor/a entrega en Secretaria Informe de Tutor/a de 
Valoració de TFG. 

PRESIDÈNCIA DE TRIBUNAL ENTREGA EN SECRETARIA 
L’ACTA DE DEFENSA DE TFG, JUNT ALS DIFERENTS 
INFORMES DE VALORACIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE 
POGUEREN HAVER-LI ARRIBAT 

Secretaria de la Facultat processa l’acta de qualificacions definitiva perquè 
figure la nota de TFG al meu expedient. 

Expose el TFG en la data, lloc i hora que me notifiquen 
d’acord amb el calendari d’exposició de pòsters determinat 
por la Comissió de TFG. 

EL MEU TUTOR/A ENTREGA EN SECRETARIA DE LA 
FACULTAT: 1) L’INFORME SEU DE VALORACIÓ DE TFG, 
2) ACTA DE DEFENSA, 3) DOCUMENTACIÓ SOBRE 
CONSENTIMENTS INFORMATS SI ESCAU 


