Instrucció del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística sobre el trasllat de la matrícula
de les assignatures Pràctiques Externes, Treball Fi de Grau, i Treball Fi de Màster, al curs
2020-2021.
El document ‘Criteris acadèmics d’adaptació del format presencial al format no presencial de la
docència i l’avaluació en la Universitat de València com a conseqüència de la COVID-19’
estableix la possibilitat que, en casos justificats i en les condicions que a continuació s’indiquen,
es puga traslladar la matrícula de les assignatures Pràctiques Externes (PE), Treball Fi de Grau
(TFG) i Treball Fi de Màster (TFM), al curs 2020-21, sense cost per a l’estudiantat.
Concretament, i en relació amb les Pràctiques Externes, aquests criteris estableixen mecanismes
perquè l’estudiantat puga realitzar-les en el curs actual, ampliant el seu termini fins el 16 d’octubre
o complementar-les amb activitats competencials equivalents. No obstant, s’indica:
En casos justificats, els estudiants i les estudiantes que per aquesta situació no hagen pogut realitzar
les pràctiques externes, amb l'informe favorable de la comissió de pràctiques del centre i del
Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, poden sol·licitar que la matrícula d'aquesta
assignatura siga traslladada al curs 2020/2021 sense haver de pagar taxes.
En el cas dels màsters, la direcció ha d’informar el coordinador o coordinadora de pràctiques del
centre de la situació de les seues pràctiques no iniciades i de les decisions preses sobre aquest tema,
que la comissió de pràctiques valorarà i, si escau, confirmarà.

Les directrius establertes en aquest document per a la realització del Treball Fi de Grau i Treball
Fi de Màster tenen també com a objectiu facilitar que l’estudiantat puga realitzar i defensar el TFG
i TFM en els terminis establerts i dintre de les convocatòries i del calendari del curs 2019-20, si
bé s’indica:
Només en els casos en què resulte impossible realitzar adequadament el TFG o TFM assignat, i també
siga impossible replantejar-ho, es podrà arbitrar alguna de les següents alternatives:
- Estendre el termini de presentació i defensa del TFG i 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 TFG o TFM de l’estudiant al curs següent 2020-21, amb cost zero per a
aquesta assignatura.
En aquests casos, 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 a la qual cosa podrà requerir un breu informe al tutor o tutora del treball.
L’elecció d’una o una altra d’aquestes alternatives es realitzarà tenint en compte l’opinió de
l’estudiantat i del tutor o tutora del treball.

Així doncs, l’opció de traslladar la matrícula de les assignatures PE, TFG, i TFM només es pot
articular quan, per les mesures excepcionals adoptades aquest curs, i per causes alienes a
l’estudiantat, haja resultat impossible la seua realització en el curs actual, i sempre requereix
l’informe favorable de la Comissió de Pràctiques del Centre, i del VR amb competències en
ocupació, de la Comissió de TFG, o de la Comissió de Coordinació Acadèmica, respectivament.
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Per tot l’anterior, i amb la finalitat de coordinar adequadament aquestes situacions i d’agilitzar la
matrícula en aquests casos, s’estableix el següent procediment:
- La Comissió de Pràctiques del Centre valorarà, seguint el procediment establert en el
document aprovat pel Consell de Govern, els casos de pràctiques externes que requerisquen
el trasllat de la seua matrícula al curs 2020-21, per no haver-se pogut realitzar en el curs actual.
En base a aquesta valoració, elaborarà un document 1 amb informació de l’estudiantat de
cadascuna de les titulacions de grau i màster oficial del Centre que es trobe en aquesta situació,
que es lliurarà al vicerectorat d’ocupació i programes formatius abans del 3 de juliol de 2020.
- La Comissió de Treball de Fi de Grau valorarà, seguint el procediment establert en el
document aprovat pel Consell de Govern, els casos de TFG que requerisquen el trasllat de la
seua matrícula al curs 2020-21, per no haver-se pogut realitzar en el curs actual.
En base a aquesta valoració, elaborarà un document1 amb informació de l’estudiantat de la
titulació que es trobe en aquesta situació, que es lliurarà al vicerectorat d’estudis i política
lingüística abans del 3 de juliol de 2020.
- La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster valorarà, seguint el procediment establert
en el document aprovat pel Consell de Govern, els casos de TFM que requerisquen el trasllat
de la seua matrícula al curs 2020-21, per no haver-se pogut realitzar en el curs actual.
En base a aquesta valoració, elaborarà un document1 amb informació de l’estudiantat de la
titulació que es trobe en aquesta situació, que es lliurarà al vicerectorat d’estudis i política
lingüística abans del 3 de juliol de 2020.
- En tots aquests casos la nota que s’indicarà en l’acta de les convocatòries de l’assignatura
aquest curs serà ‘No Presentat’ i no contarà, a efectes acadèmics ni econòmics, en el còmput
de convocatòries de la mateixa.
- L’estudiant afectat es matricularà el curs 2020-21 d’aquestes assignatures en el dia i hora que
li siga assignat.
- Una vegada finalitzada la matrícula, i a partir de la informació facilitada per les respectives
comissions, es marcarà aquests estudiants perquè aquestes assignatures no computen en el seu
rebut de matrícula.
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Annex. Per a cada assignatura (PE, TFG o TFM) de cada titulació de grau i màster del Centre,
s’aportarà en format Excel la següent informació

Codi de la Titulació:
Nom de la Titulació:
Codi de l’assignatura:
Nom de l’assignatura:

Dades estudiant/a
NPA

Cognoms, Nom

Breu motivació de la causa per la qual no s’ha pogut
realitzar l’assignatura el curs actual

...

...

La PE no es va poder iniciar

...

...

La PE es va iniciar, però el nombre d’hores no va ser
suficient i no es va poder completar amb activitats

...

...

...

Codi de la Titulació:
Nom de la Titulació:
Codi de l’assignatura:
Nom de l’assignatura:
Dades estudiant/a

Breu motivació de la causa per la qual no s’ha pogut
realitzar l’assignatura el curs actual

NPA

Cognoms, Nom

...

...

El TFG/TFM requereix dades experimentals que no
s’han pogut obtenir ni facilitar

...

...

El TFG/TFM es realitzava en una empresa. No es va
poder continuar i no ha sigut possible canviar el tema
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