CALENDARI DEL TREBALL FI DE GRAU
(TFG) 2021/2022

CALENDARIO DEL TRABAJO DE FÍN DE
GRADO (TFG) 2021/2022

PRIMERA CONVOCATÒRIA
(Data límit de la defensa TFG: 30/06/2022)

PRIMERA CONVOCATOORIA
(Fecha límite de la defensa TFG: 30/06/2022)

TRAMITACIÓ D'ENTREGA DEL TFG:
1. Sol·licitud telemàtica ENTREU fins al 15 de
juny de 2022.

TRAMITACIÓ D'ENTREGA DEL TFG:
1. Solicitud telemática ENTREU hasta el 15 de
junio de 2022.

2. TFG (versió electrónica del treball) amb el
document vistiplau del tutor/a i la
corresponent declaració jurada de l’alumnat.

2. TFG (versión electrónica del trabajo) con el

SEGONA CONVOCATÒRIA
(Data límit de la defensa TFG:22/07/2022)

SEGUNDA CONVOCATORIA
(Fecha límite de la defensa TFG: 22/07/2022)

TRAMITACIÓ D'ENTREGA DEL TFG:
1. Sol·licitud telemàtica ENTREU fins al 15 de
juliol de 2022.

TRAMITACIÓ D'ENTREGA DEL TFG:
1. Solicitud telemática ENTREU hasta el 15 de
julio de 2022.

2. TFG (versió electrónica del treball) amb el
document vistiplau del tutor/a i la
corresponent declaració jurada de l’alumnat.

2. TFG (versión electrónica del trabajo) con el

NOTA:
Totes les sol·licituds s’han de presentar per
l’ENTREU amb la corresponent documentació.
Excepcionalment, per als treballs de grandària
considerable, com són alguns relacionats amb el
Graus en Comunicació Audiovisual i/o Grau en
Periodisme es farà, igualment, la sol·licitud per
l’ENTREU amb la documentació corresponent,
però es presentarà el TFG en la Secretaria del
Centre, prèvia cita.

NOTA:
Todas las solicitudes se tienen que presentar
por el ENTREU con la correspondiente
documentación. Excepcionalmente, para los
trabajos de tamaño considerables, como son
algunos relacionados con el Grado en
Comunicación Audiovisual y/o Grado en
Periodismo se hará, igualmente, la solicitud
por ENTREU con la documentación
correspondiente, pero el trabajo TFG se
presentará en la Secretaria del Centro, previa
cita.
Los TFG hechos en equipo, se entregarán en
la Secretaria, con cita, previa gestión
individualizada por el ENTREU de cada
alumno/a.

Els TFG fets en equip, s’entregaran en la
Secretaria,
amb
cita,
prèvia
gestió
individualitzada per l’ENTREU de cada alumnea.

document vistiplau del tutor/a i la
correspondiente declaración jurada del
alumnado.

document vistiplau del tutor/a i la
correspondiente declaración jurada del
alumnado.

