
Reunió prèvia amb el tutor o tutora
2
. Explicació dels documents sobre pràctiques i TFG.

 Jornades de TFG.

Setmana del 21 al 25 de 

febrer de 2022 Reunió amb el tutor o tutora sobre el seguiment de les pràctiques i del TFG
3
.

2 de març de 2022
Lliurament de la proposta de TFG al tutor o tutora (correu electrònic ) perquè el revise i demane 

fer les modificacions adequades.

9 de març de 2022
Termini perquè l'alumnat emplene el formulari online amb la seua proposta de TFG perque la 

Comissió puga valorar-la

25 de març de 2022 Resolució de la Comissió de TFG sobre els temes proposats.

Setmana del 28 de març a 

l'1 d'abril de 2022
Reunions amb el tutor o tutora sobre el seguiment de les pràctiques i del TFG.

8 de d'abril de 2022
Termini perquè es lliuren, a través de formulari online, a la Comissió de TFG propostes de TFG 

sobrevingudes5

13 d'abril de 2022 Lliurament al tutor o tutora de l'esquema del TFG.

Setmana del 2 al 6 de 

maig de 2022
Lliurament al tutor o tutora del primer esborrany del TFG.

Setmana de l'16 al 20 de 

maig de 2022
Reunions amb el tutor o tutora sobre el seguiment de les pràctiques i del TFG.

Setmana del 6 al 10 de 

juny de 2022
Lliurament al tutor o tutora de l’últim esborrany del TFG per a la seua darrera revisió.

Del 15 al 20 de juny de 

2022
Lliurament final del TFG al tutor o tutora.

Abans del 22 de juny de 

2022
El tutor envia informe raonat a l'alumnat

Del 22 al 27 de juny de 

2022
Dipòsit del TFG i informe raonat en la 1a convocatòria per l’aplicació ENTREU.

Fins l'1 de juliol de 2022
Termini perquè l'estudiant que demana Tribunal lliure tres exemplars del seu TFG a la Unitat de 

Pràctiques.

1 de juliol de 2022
Publicació dels tribunals, horaris i característiques de la defensa pública del TFG.  Activació 
de les actes de TFG.

Del 4 al 8 de juliol de 

2022
Defensa pública i valoració del tribunal del TFG.

De l'1 al 3 de setembre de 

2022 Lliurament del TFG acabat al tutor o tutora (2a convocatòria)
4
.

Abans del 5 de setembre 

de 2022
El tutor envia informe raonat a l'alumnat

Del 5 al 7 de setembre de 

2022
Dipòsit del TFG i informe raonat en la 2a convocatòria per l’aplicació ENTREU.

Fins el 8 de setembre de 

2022

Termini perquè l'estudiant que demana Tribunal lliure tres exemplars del seu TFG a la Unitat de 

Pràctiques.

9 de setembre de 2022
Publicació dels tribunals, horaris i característiques de la defensa pública del TFG  (2a 

convocatòria). Activació de les actes de TFG.
Del 12 al 16 de setembre 

de 2022
Defensa pública i valoració del tribunal del TFG (2a convocatòria).

De l'1 al 4 de febrer de 

2022

Treball de Fi de Grau (TFG)

Calendari
1
  i organització  per al curs 2021-2022

1
 Si hi ha cap canvi en les dates es notificarà convenientment.

2
 El dia i l'hora de la reunió prèvia la decideix el tutor o tutora, però cal recordar que durant aquesta setmana els estudiants 

de 4t curs tenen exàmens. Es recomana que les reunions es facen a migdia per tal que puguen anar-hi, tant els estudiants 

del matí, com els de la vesprada. Cal reservar el seminari al Departament corresponent o bé demanar aula a Consergeria.

3
 El dia i l'hora de la reunió de seguiment de PIII i TFG la decideix el tutor o tutora, atés que no hi ha reunió de grup gran. 

Cal reservar el seminari al Departament corresponent o bé demanar aula a Consergeria. El tutor o tutora pot convocar 

tantes reunions, individuals o grupals, com considere convenients, tant per al seguiment de les PIII, com per al TFG.

 (Aprovat per la CAT el 2 de desembre de 2021)

 4
 Durant el mes d’agost el professorat fa vacances i no atendrà cap tipus de consulta.

5
 No s'acceptaran noves propostes de TFG després d'aquesta data

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login



