
 

CALENDARI DE PROCESSOS DE TFG DE L’ETSE-UV        CURS 2020-2021 

ASSIGNACIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU I DE LA TUTELA 
    

PROCÉS ACCIÓ DATA LLOC 

Llistat de temes o àmbits temàtics Publicació 30 de juny de 2020 Web ETSE-UV. Anuncio TFG. 

Proposta de TFG concertat amb un tutor o tutora      
(inclou segones o successives matrícules que continuen 
amb tema i tutor/a assignat en curs anterior) 

Proposta de Treball Fi de Grau1 
Aprovació per la Comissió de TFG 

Fins el 30 de setembre de 2020 
Fins el 20 d’octubre de 2020 

Aula Virtual 
Aula Virtual 

TFG a realitzar en col·laboració amb una entitat externa Proposta de Treball Fi de Grau1 
Aprovació per la Comissió de TFG 

Fins el 30 de setembre de 2020 
Fins el 20 d’octubre de 2020 

Aula Virtual 
Aula Virtual 

Assignació de TFG per subhasta Convocatòria de subhasta 
Proposta de Treball Fi de Grau 1 

Fins el 30 d’octubre de 2020 
Fins a dos mesos abans de la 
sol·licitud de defensa i mai més enllà 
del 15 de maig de 2021 

Aula Virtual 
Aula Virtual 

TFG en programes de mobilitat Proposta de Treball Fi de Grau1 Fins a un mes després d'incorporació 
a la universitat de destinació 

Aula Virtual 

 

MODIFICACIÓ DEL TREBALL DE FI DE GRAU I/O DE LA TUTELA 
    

PROCÉS ACCIÓ DATA LLOC 

Modificació de tema o títol Modificació de Treball Fi de Grau1 

 
 
 
 
Aprovació per la Comissió de TFG 

Fins a dos mesos abans de la 
sol·licitud de defensa (excepte per a 
defensa a l’octubre o  novembre en 
la qual la data límit és el 30 de 
setembre de 2020) 
Fins a un mes després de la sol·licitud 

Aula Virtual 

Substitució de tutor o tutora Modificació de Treball Fi de Grau1 
 
 
Aprovació per la Comissió de TFG 

Fins a dos mesos abans de la 
sol·licitud de defensa i mai més enllà 
del 15 de maig de 2021 
Fins a un mes després de la sol·licitud 

Aula Virtual 



 

PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DE FI DE GRAU 
    

PROCÉS ACCIÓ DATA LLOC 

Pr
im

er
a 

Co
nv

oc
at

òr
ia

 

Novembre 2020 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Còpia impresa de la sol·licitud realitzada en Entreu i còpia 
impresa de la Memòria2 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 7 de novembre de 2020 
 
Fins el 11 de novembre de 2020 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Secretaria de l’ETSE-UV 
 
Aula Virtual 

Gener 2021 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Còpia impresa de la sol·licitud realitzada en Entreu i còpia 
impresa de la Memòria2 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 7 de gener de 2021 
 
Fins el 11 de gener de 2021 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Secretaria de l’ETSE-UV 
 
Aula Virtual 

Març 2021 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Còpia impresa de la sol·licitud realitzada en Entreu i còpia 
impresa de la Memòria2 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 7 de març de 2021 
 
Fins el 10 de març de 2021 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Secretaria de l’ETSE-UV 
 
Aula Virtual 

Maig 2021 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Còpia impresa de la sol·licitud realitzada en Entreu i còpia 
impresa de la Memòria2 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 7 de maig de 2021 
 
Fins el 11 de maig de 2021 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Secretaria de l’ETSE-UV 
 
Aula Virtual 

Juliol 2021 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Còpia impresa de la sol·licitud realitzada en Entreu i còpia 
impresa de la Memòria2 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 29 de juny de 2021 
 
Fins el 2 de juliol de 2021 
 
Mínim tres dies naturals abans de la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Secretaria de l’ETSE-UV 
 
Aula Virtual 

Se
go

na
 

Co
nv
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at
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 Setembre 2021 Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format 
PDF i, si escau, fitxer amb els annexos 
Còpia impresa de la sol·licitud realitzada en Entreu i còpia 
impresa de la Memòria2 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 2 de setembre de 2021 
 
Fins el 6 de setembre de 2021 
 
Fins el 7 de setembre de 2021 

Seu electrònica – Entreu 
 
Secretaria de l’ETSE-UV 
 
Aula Virtual 



 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PER A FINALITZAR ESTUDIS DE GRAU 
    

PROCÉS ACCIÓ DATA LLOC 

Pr
im

er
a 

Co
nv

oc
at

òr
ia

 

Convocatòria 
extraordinària 
Octubre 2020 

Sol·licitud de defensa i avaluació, i Memòria2 en format PDF i, si escau, 
fitxer amb els annexos 
Còpia impresa de la sol·licitud realitzada en Entreu i còpia impresa de 
la Memòria2 
Nomenament de tribunal, data i lloc per a la defensa 

Fins el 7 d’octubre de 2020 
 
Fins l’13 d’octubre de 2020 
 
Mínim tres dies naturals abans de 
la data de defensa 

Seu electrònica – Entreu 
 
Secretaria de l’ETSE-UV 
 
Aula Virtual 

Convocatòries 
ordinàries  
Novembre 2020 
Gener 2021 

Segons l'indicat en PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DE FI DE GRAU 

Se
go
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at
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 Convocatòries 
ordinàries  
Març 2021 
Maig 2021 
Juliol 2021 

Segons l'indicat en PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL DE FI DE GRAU 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


