TFG EN PEDAGOGIA
ELECCIÓ DE TUTORITZACIÓ DEL TFG
• L'alumat que té tutor/a de la passada programació podrà mantindré aquesta relació pedagògica si les dues parts
signen un compromís de continuïtat. Annex IX de la Guia docent. Cal enviar-ho a la Secretaria de la facultat a
l’atenció de Victoria Siurana avanç del 23 d'octubre del 2018.
• L'alumnat que cursa el TFG per primera vegada no té assignat tutor/a. El dia 25 d'octubre es farà l'elecció per ordre
de nota acadèmica. L’alumnat disposarà en almenys una setmana d'antelació del llistat de professorat i les seues
línies de recerca.

SI PASSA PER COMISSIÓ AVALUADORA EL TFG
Què entregar




L’alumnat:
o TFG amb una extensió no inferior a 30 ni superior a 60 pàgines, escrites amb una mida de
lletra 12, interlineat 1,5 i 3 cm de marge.
o Expedient de notes, disponible en Secretaria Virtual.
o Solicitud de depòsit del TFG (annex VII)
El tutor o tutora: Informe justificant la nota del/de l'estudiant/a (annex I de la Guia docent).

Cóm i on entregar-lo




L’alumnat ha de pujar a Entreu els tres documents i entregarà una còpia al tutor o tutora en paper.
L’alumnat ha de fer 3 còpies en paper del TFG que s’entreguen en Secretaria del Departament del tutor o
tutora.
El tutor o tutora emetrà un informe que avaluarà a l'estudiant en funció del seu interès i implicació i ho farà
arribar al President o Presidenta de la Comissió avaluadora (annex II de la guia docent).

Quant entregar el TFG, el expedient de notes i la sol.licitud de depòsit




Convocatòria de febrer: Entre el 30 de gener i el 1 de febrer de 2019
Convocatòria juny: Entre el 19 i el 21 de juny de 2019
Convocatòria setembre: Abans del 29 de juliol de 2019 al tutor o tutora (esborrany avançat). Entre el 4 i el
5 de setembre de 2019 per entreu.

Quan entregar l’informe el/la tutor/a (annex II de la guia docent)


Abans de la defensa.

Dates de defensa en Comissió avaluadora




Convocatòria febrer: Entre el 13 i el 15 de febrer de 2019
Convocatòria juny: Entre el 10 i el 12 de juliol de 2019
Convocatòria setembre: Entre el 11 i el 12 de setembre de 2019

Important: L’estudiantat té dret a dues convocatòries.

SI NO PASSA PER COMISSIÓ AVALUADORA EL TFG
Què entregar




L’alumnat:
o TFG amb una extensió no inferior a 30 ni superior a 60 pàgines, escrites amb una mida de lletra
12, interlineat 1,5 i 3 cm de marge.
o Certificat de notes, disponible en Secretaria Virtual.
o Solicitud de depòsit del TFG (annex).
El tutor o tutora: Informe justificant la nota del/de l'estudiant/a (annex I de la Guia docent)

Com i on entregar-lo



L’alumnat ha de pujar a Entreu els tres documents i entregarà una còpia al tutor o tutora en paper.
La tutora o tutor entregarà en Secretaria de la facultat a Victoria Siurana Informe justificant amb la nota de
l'estudianta o l'estudiant (annex I de la Guia docent). Posteriorment arribarà a la Comissió de TFG.

Quant entregar el TFG, el certificat de notes i la sol.licitud de depòsit




Convocatòria de febrer: Entre el 30 de gener i el 1 de febrer de 2019
Convocatòria juny: Entre el 19 i el 21 de juny de 2019
Convocatòria setembre: Entre el 4 i el 6 de setembre de 2019.
o Abans del 29 de juliol del 2019 l’alumnat presentarà al tutor o tutora esborrany avançat. El tutor o
tutora presentarà annex VIII (Informe positiu TFG convocatòria setembre) en Secretaria del
centre en aquesta data.

Quan entregar l’informe el/la tutor/a (annex 1)




Convocatòria de febrer: fins al 15 de febrer de 2019
Convocatòria juny: fins al 21 de juny de 2019
Convocatòria setembre: fins al 5 de setembre de 2019

CALENDARI TFG ALUMNAT PEDAGOGÍA
Dates
23/10/2018
24/10/2018
30/11/2018
Entre el 30 de gener i el 1
de febrer de 2019

Tasques
Data màxima presentació d’Acord de continuïtat (alumnat d’anteriors
programacions).
Elecció tutorització de TFG.
Tema del TFG: Pujar a Entreu fins al 30 de novembre
Convocatòria de febrer (exclusivament per a alumnat d’anteriors programacions).
Pujar TFG, certificat de notes i sol.licitud de depòsit al Entreu.

Entre el 13 i el 15 de febrer
de 2019

Defensa comissió avaluadora convocatòria de febrer.

Entre el 19 i el 21 de juny
de 2019

Convocatòria de juny. Pujar TFG, certificat de notes i sol.licitud de depòsit al
Entreu.

Entre el 10 i el 12 de juliol
de 2019
29 de juliol de 2019

Defensa comissió avaluadora convocatòria de juny.

Entre el 4 i el 5 de
setembre de 2019.
Entre el 11 i el 12 de
setembre de 2019

Data màxima presenta tutor/a annex VIII (Informe positiu TFG convocatòria
setembre).
Convocatòria de setembre. Pujar TFG, certificat de notes i sol.licitud de depòsit al
Entreu.
Defensa comissió avaluadora convocatòria de setembre.

