
 

ADDENDA COVID-19 A LES INSTRUCCIONS PER ALS TREBALLS DE FI DE 
GRAU EN L’ETSE UV 

 

S'incorpora en aquest document la INSTRUCCIÓ DEL VICERECTORAT D’ESTUDIS I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA EN RELACIÓ AMB LA TUTORITZACIÓ, DIPÒSIT, I DEFENSA DEL TFG I TFM, 
aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 28 d'abril de 2020. 

Les Comissions de TFG les titulacions de Grau de l’ETSE-UV han adaptat aquesta instrucció 
a les especificitats dels processos del TFG de les seues titulacions. 

Aquesta addenda és aplicable als treballs de fi de grau matriculats en les titulacions de Grau 
de l’ETSE-UV el curs 2019-2020 i no defensats amb anterioritat a l'aprovació de la 
instrucció. 

1. Sobre la tutorització, dipòsit i defensa del TFG 

El professorat que tinga assignada la tutorització d’un TFG o TFM continuarà fent, de forma 
no presencial, les tasques d’orientació i seguiment del treball, i, quan el treball estiga 
preparat per a presentar, emetrà electrònicament el corresponent informe del treball 
tutelat. 

L’estudiantat realitzarà el dipòsit del TFG pel procediment habitual, a través de la Seu 
Electrònica de la Universitat de València (entreu.uv.es) i tramitarà per aquesta via la 
sol·licitud de defensa i avaluació del treball, lliurant una versió electrònica del treball final. 

Una vegada restablida la situació de treball presencial dels serveis administratius de 
l’ETSE-UV se sol·licitarà a l'estudiantat el lliurament d’una còpia impresa de la memòria del 
treball segons les instruccions i normes d'estil i estructura publicades en la Web de l'Escola 
a l'efecte de la seua incorporació a l'arxiu de projectes. 

La defensa del TFG es farà en la data fixada en l’addenda al calendari de processos del TFG 
(Annex) seguint les següents indicacions: 

• La defensa pública davant el tribunal avaluador es farà de forma no presencial. La 
defensa es realitzarà, preferiblement, mitjançant una videoconferència síncrona el 
dia i hora i format que establisca el tribunal.  

En cas que l’estudiant ho solicite, podrà lliurar una presentació locutada amb 
l’antelació que determine el tribunal que substituirà l’exposició oral. Es 
complementarà el material lliurat per a la defensa amb una videoconferència per al 
plantejament de preguntes per banda del tribunal i d’una breu discussió amb 
l’estudiant. El tribunal comunicarà a cada estudiant el dia i hora i el format en què es 
realitzarà l’exposició i el lliurament del material. 

• S’utilitzaran, prioritàriament, les plataformes per a videoconferències de què disposa 
la Universitat de València i de les quals es pot garantir la connexió per part de totes 
les persones implicades en la defensa i una seguretat adequada: Blackboard 
Collaborate o Teams. 

• La qualificació de TFG i la comunicació de la nota a l’estudiant, es realitzarà en la 
forma habitual i respectant la LOPD. 



 

2. Sobre els terminis i altres aspectes de la realització dels treballs 

Els aspectes considerats en la instrucció en aquest apartat es concreten en les titulacions 
de Grau de l’ETSE-UV en: 

2.1. Quan el TFG requerisca de dades experimentals es procurarà que el treball es 
realitze amb les dades de què l’estudiant disposava en el moment en què es va 
provocar la situació d’alarma. Si l’estudiant no disposa de dades pròpies, o no són 
suficients el tutor o tutora podrà facilitar a l’estudiantat les dades necessàries. En 
aquest cas, caldrà delimitar i signar en un document la autoria o, si escau, coautoria 
del treball, d’acord amb les tipologies previstes en l’article 7 del Text Refós de la Llei 
de Propietat Intel·lectual. 

2.2. Només en els casos en què resulte impossible realitzar adequadament el TFG 
assignat, i també siga impossible replantejar-ho, es podrà arbitrar alguna de les 
següents alternatives, prèvia sol·licitud a la Comissió de Treball de Fi de Grau de la 
titulació, amb l’informe justificatiu del tutor o tutora del treball: 
o Estendre el termini de presentació i defensa del TFG perquè es puga disposar 

de dades suficients no més enllà del 16 d’octubre de 2020. 
o Traslladar la matrícula del TFG de l’estudiant al curs següent 2020-21, amb 

cost zero per a aquesta assignatura. 
2.3. S'adapta el calendari de processos en els següents termes:  

o Es mantenen els terminis previstos per a les convocatòries de maig de 2020 i 
juliol de 2020, excepte pel que fa al lliurament de la còpia impresa de la sol·licitud 
de defensa i de la memòria. 

o Convocatòria de setembre de 2020. S'amplia el termini de sol·licitud de defensa 
fins al 7 de setembre. 

o Sol·licitud d'extensió de la 2a convocatòria fins al 16 d'octubre segons les 
condicions establides en l'apartat 2.2. L'estudiant podrà presentar sol·licitud a 
la Comissió de TFG de la seua titulació fins al 2 de setembre de 2020, que haurà 
d’anar acompanyada de informe favorable del tutor o tutora. La sol·licitud 
s’haura de lliurar a través de l’Aula Virtual. La Comissió resoldrà en un termini 
màxim de 5 dies. En cas de resolució positiva el termini per a sol·licitar la defensa 
del TFG finalitzarà el 30 de setembre de 2020. 

o Sol·licitud de trasllat de matrícula del TFG al curs següent segons les condicions 
establides en l'apartat 2.2. L'estudiant podrà presentar sol·licitud a la Comissió 
de TFG de la seua titulació fins al 10 de setembre de 2020. La sol·licitud haurà 
d’anar acompanyada d’un informe justificatiu del tutor o tutora. La Comissió 
resoldrà en un termini màxim de 5 dies. En cas de resolució positiva la Comissió 
traslladarà a Secretaria de la ETSE-UV la sol·licitud de trasllat de matrícula. 
Sol·licitud de trasllat de matrícula del TFG al curs següent segons les condicions 
establides en l'apartat 2.2. L'estudiant podrà presentar sol·licitud a la Comissió de TFG 
de la seua titulació fins al 26 de juny de 2020. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada 
d’un informe justificatiu del tutor o tutora, tot indicant si el motiu és la manca de dades 
per a dur a terme el TFG o la impossibilitat d'acabar-lo per tractar-se d'un TFG 
realitzat a una empresa. La Comissió resoldrà en un termini màxim de 5 dies. En cas 



 

de resolució positiva la Comissió traslladarà a Secretaria de la ETSE-UV i al vicerectorat 
corresponent la sol·licitud de trasllat de matrícula.  

o Modificació de títol o tema de TFG: Qui ja haja realitzat la inscripció de TFG podrà 
sol·licitar la modificació de títol o descripció a la Comissió de TFG de la titulació, 
adjuntant informe del tutor o la tutora del TFG, fins a 15 dies abans de la data 
de sol·licitud de defensa de la convocatòria corresponent. Aquesta modificació 
del termini no afecta a la modificació de tutor o tutora, que es manté al 15 de 
maig. 



 

ADDENDA COVID-19 AL CALENDARI DE PROCESSOS DE TFG DE L’ETSE-UV DEL CURS 2019-2020 

MODIFICACIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU 
PROCÉS ACCIÓ DATA LLOC 
Modificació de tema o títol Modificació de Treball Fi de Grau 1 

Aprovació per la Comissió de TFG 
Fins 15 dies abans de la sol·licitud de defensa. 
Fins 7 dies després de la sol·licitud. 

Aula Virtual 

PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DE FI DE GRAU 

PROCÉS ACCIÓ DATA LLOC 

 Maig 2020 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 7 de maig de 2020 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Aula Virtual 

Juliol 2020 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 30 de juny de 2020 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Aula Virtual 
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Setembre 2020 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 7 de setembre de 2020 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Aula Virtual 

Extensió de la 2ª 
convocatòria 

Sol·licitud d'extensió de la 2ª convocatòria 
Resolució 
En cas de resolució positiva: 
Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 2 de setembre de 2020 
Fins el 7 de setembre de 2020 
 
Fins el 30 de septiembre de 2020 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 
(fins el 16 d’octubre) 

Aula Virtual 
 
 
Seu electrònica – Entreu 
 
Aula Virtual 

SOL·LICITUD DE TRASLLAT DE MATRÍCULA DEL TFG AL CURS 2020-2021 

PROCÉS ACCIÓ DATA LLOC 

Trasllat de matrícula al 
curs 2020-2021 

Sol·licitud de trasllat de matrícula al curs següent 
Resolució 

Fins el 10 de setembre 26 de juny de 2020 
Fins el 15 de setembre 1 de juliol de 2020 

Aula Virtual 

1 Segons format normalitzat disponible en la web de l’ETSE-UV. Treball Fi de Grau/Informació per a estudiants. 
2 Segons les instruccions i normes d'estil publicades en la web de l’ETSE-UV. Treball Fi de Grau/Redactar la memòria. 


