
CALENDARI D’AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA (2022/2023) (ACGUV 108/2017)

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA D’ASSIGNATURES DISTINTES AL TREBALL FI DE 
GRAU (TFG) I A LES PRÀCTIQUES EXTERNES (PE): 

Requisits: 
 Tindre pendent per concloure el pla d’estudis del grau un màxim de dues assignatures,

qualsevol que siga el caràcter d’aquestes assignatures. Queden excloses d’aquest còmput les
assignatures de Treball Fi de Grau (TFG) i Pràctiques Externes (PE).

 Per accedir a aquesta convocatòria és necessari que s’haja estat matriculat prèviament en les
assignatures corresponents, queden excloses de l’obligatorietat d’haver estat prèviament
matriculades, les assignatures del treball Final de Grau i Pràctiques Externes.

 Estar matriculat/da en el curs en què sol·licita l'avançament.
 S’ha de sol·licitar per a totes les assignatures que li queden per aprovar, fins i tot el TFG i les PE

(si no s’han superat encara).

Termini de presentació:  
Del 20 al 29 de juliol de 2022 per ENTREU . Una vegada presentada la sol·licitud no es podrà 
renunciar . 

Realització d’exàmens: 

Del 20 de setembre al 14 d'octubre (a determinar la data per cada Departament). D’acord amb 
la normativa, hi ha dues convocatòries: la primera correspon a l’avançada (et presentes o no) i la 
segona a la primer convocatòria ordinària de l'assignatura. 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA DE L’ASSIGNATURA DEL TREBALL FI DE GRAU 
(TFG) I/O DE PRÀCTIQUES EXTERNES (PE): 

AVANÇAMENT TFG 
Requisits: 
L'estudiant que sol·licite l'avançament de convocatòria ha d'estar matriculat també del TFG i/ o PE 
(si no s’han superat encara). Aquestes assignatures queden incloses en l'avançament de 
convocatòria. 

Termini de presentació:  
Del 20 de juliol al 29 de juliol de 2022 per ENTREU Una vegada presentada la sol·licitud no es 
podrà renunciar . 

Període de presentació del TFG: ENTREU del 28 de setembre al 20 de desembre de 2022. 
Període de defensa: del 9 al 27 de gener de 2023 

AVANÇAMENT PE. Es tramita com una assignatura de primer quadrimestre (gener-febrer 2023). 

D’acord amb la normativa, hi ha dues convocatòries per al TFG i per a les PE: la primera correspon 
a l’avançada (et presentes o no) i la segona a la primer convocatòria ordinària de l'assignatura. 

http://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/entradaSEU.jsp

