
GESTIÓ_ FACULTAT DE FILOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ.  Per resoldre dubtes de gestió TFG contacteu amb: tfgfftic@uv.es 

CALENDARI DEL TREBALL FI DE GRAU (TFG) 2019/20 
Davant la situació de "no presencialitat" i, per afavorir les gestions de presentació del TFG, es 
modifica la seua tramitació. S'incorpora, la situació especial de persones afectades pel COVID19 
i el seu tràmit. 

PRIMERA CONVOCATÒRIA (Data límit de la defensa del TFG: 01/07/2020) 

TRAMITACIÓ D'ENTREGA DEL TFG: 
1. Sol·licitud telemàtica ENTREU fins al 16 de juny de 2020.
2. TFG (versió electrònica del treball) incorporant al mateix la declaració jurada de l’alumne o

de l’alumna.
MODEL DE DECLARACIÓ JURADA -ALUMNE/A-  (a)  
“(Nom i cognoms)______________________________________, amb DNI nº. __________ 
Declare que:  
El treball presentat ha estat realitzat tan sols per mi o amb els companys d’equip d’elaboració 
del TFG, i que cap de les parts de les quals consta i del material presentat ha estat escrit per cap 
altra persona, a excepció de les citacions o del material identificats com pertanyents a un altre.  
Faig aquesta declaració jurada amb el coneixement que, si es comprova la seua falsedat, la 
qualificació serà negativa.  

A València, _________________ de____ de 20______” 

3. El professorat tutor/a enviarà el seu vist i plau de la presentació del TFG a tfgfftic@uv.es amb
el següent contingut:

MODEL DEL CONTINGUT VIST I PLAU -TUTOR/A- (b) 
“Assumpte correu: VIST I PLAU TUTOR/A 
(DADES TUTOR/A) 
Nom i cognoms 
Departament i Grau: 

(DADES ALUMNE/A) 
Nom i cognoms 
Títol del TFG 
Convocatòria : (1C) o (2C) 

SEGONA CONVOCATÒRIA (Data límit de la defensa del TFG: 24/07/2020) 

TRAMITACIÓ D'ENTREGA DEL TFG: 

1. Sol·licitud telemàtica ENTREU fins al 16 de juliol de 2020.
2. TFG (versió electrònica del treball) incorporant al mateix la declaració jurada de l’alumne o

de l’alumna.
MODEL DE DECLARACIÓ JURADA -ALUMNE/A- (a) 

3. El professorat tutor/a enviarà el seu vist i plau de la presentació del TFG a tfgfftic@uv.es amb
el següent contingut:

MODEL DEL CONTINGUT VIST I PLAU -TUTOR/A- (b) 

València, 15 de maig de 2020. 
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