
DIPÒSIT DEL TREBALL '(�FI DE GRAU 

TITULACIÓ:    Grau en Geografia i Medi Ambient - Cod. TFG 33822 

 DNI� 
     T(/Ë)21: 

Dades de l’estudiant/a: 

COGNOMS�    

NOM� 

ADREÇA�   

$'5(d$�(/(&75Ó1,&$:   MÓ%,/: 

Comunica les següents dades relatives al seu Wreball GH�Ii de Jrau: 

TÌTOL 

78TOR/A 

DEPARTAMENT 

València,        de  de 20 

9LVW�L�3ODX

El WXtor//a�WXWRUD del 7)* Signatura de l’Hstudiant/a 

Lliurament a la Seu Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es 

-Aquesta instància en format pdf 

-Treball GH�Ii de Jrau en format pdf 

+ opció per a la defensa següent pàgina

, amb instància + opció defensa inserit en primera pàgina



OPCIÓ PER LA DEFENSA DEL TFG

Aquest document ha de ser entregat en ENTREU inserit en el mateix fitxer del TFG juntament amb el Vist i plau del 
tutor.

Nom de l’estudiant/a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Títol del Treball 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tutor/a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Assenyale amb una X l'opció triada: 

___  Sense defensa pública:

El TFG serà avaluat pel Tribunal (80%) i el tutor (20%). Se suprimeix la defensa pública oral.
Els treballs que opten per aquesta modalitat podran obtindre com a màxim una qualificació de notable (fins a un 8), 
això és, el tribunal podrà atorgar la qualificació que considere: suspens (de 0 a 4,9), aprovat (de 5,0 a 6,9) o notable 
(de 7,0 a 8,0), no podent obtindre una qualificació superior.
Davant incidències o sospita d'actuació fraudulenta el tribunal podrà convocar a l'alumne a una videoconferència.

___ Amb defensa pública telemàtica:

El TFG serà avaluat pel Tribunal (80%) i el tutor (20%).
L'alumne entregarà, amb una antelació de 3 dies previs a la data de defensa, un enregistrament en vídeo o un power-
point locutado amb una duració màxima de 20 minutos. El tribunal convocarà una videoconferència per a la defensa 
on podrà realitzar preguntes o establir una breu discussió sobre el treball.
El tribunal podrà atorgar la qualificació que considere: suspens (de 0 a 4,9), aprovat (de 5,0 a 6,9), notable (de 7,0 a 
8,9), o excel·lent (de 9,0 a 10). Només podran optar a la Matrícula d'honor els treballs que es presenten en aquesta 
modalitat.

Signatura de l’estudiant/a


