Màster en Investigació en Didàctiques Específiques

DOCUMENT DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT A LA CCA DE LA INCAPACITAT DE
REALITZAR EL TFM EN ELS TERMINIS DE CONVOCATÒRIA OFICIAL A CAUSA DE LA
CRISI SANITÀRIA RELACIONADA AMB LA COVID19
Segons la Instrucció del Vicerectorat d'estudis i política lingüística amb relació amb la
tutorització, Dipòsit, i defensa el TFM aprovada per Consell de Govern el passat
28 d'abril de 2020 "la Comissió de Treball de Fi de Grau de la titulació, o la CCA,
en el cas de titulacions de màster, haurà de justificar la impossibilitat de realitzar el TFG
o TFM en els terminis prèviament establerts".
Per això, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster (CCA) Universitari
en Investigació en Didàctiques Específiques estableix
que
l'alumne/a
que considere trobar-se en aquesta situació, haurà d'emplenar el següent
formulari abans del 24 de juny i adjuntar un informe de tutor/a o
tutors/es que avale l'exposat amb dades concretes.
La
CCA
avaluarà
cadascuna de les sol.licituts i donarà resposta a l'alumne/a el més
prompte possible.
NOM I COGNOMS DEL ALUMNE/A:

NOM I COGNOMS DEL TUTOR/A
TUTORS/ES:

ESPECIALITAT1 Arts Visuals
TÍTOL DEL TFM:

EXPOSICIÓ RAONADA DELS MOTIUS QUE IMPOSSIBILITEN LA REALITZACIÓ DE
LA PROPOSTA EN LES CONVOCATÒRIES OFICIALS (Especialment explicitar els objectius que únicament
poden ser aconseguits mitjançant la intervenció presencial en els centres educatius):
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PER TOT L'EXPOSAT L'ALUMNE/A SOL.LICITA (Marcar una de les següents opcions):
Estendre el termini de presentació i defensa del TFM perquè es puga disposar de dades
suficients per a realitzar el treball, en un marc temporal ampliat dintre del curs 2019-20 i no
més enllà del 16 d’octubre de 2020.

Traslladar la matrícula del TFM de l’estudiant al curs següent 2020-21, amb cost zero per a
aquesta assignatura2.

En ambdós casos cal adjuntar a aquesta sol.licitud un
informe argumentat signat pel tutor/a o tutors/es del TFM
En

Signatura del alumne/a

a

Signatura del tutor/a o tutors/es

1. Triar una especialitat del menu desplegable.
2. La competència d'exempció de matrícula és del Vicerectorat d'Estudis, la CAM aprovarà, si escau, les sol·licituds i
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serà el Vicerectorat el que haurà de donar resposta sobre aquest aspecte.
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