Manual d’instruccions per a fer el dipòsit del TFG
1. Requisits previs
-

Estar matriculat en l’assignatura Treball de Fi de Grau (33643 si estudieu el Grau de Mestre/a en
Educació Infantil o 33700 si estudieu el Grau de Mestre/a en Educació Primària) i tenir aprovades i
incorporades a l’expedient la resta de les assignatures del Grau.

-

Complir els requisits lingüístics del títol: C1 de Castellà, C1 de Valencià i B1 de Llengua Estrangera.

-

El tutor o tutora us haurà de lliurar una còpia de l’informe raonat del TFG (només per a la vostra
informació), l’original del qual remetrà a la Secretaria de la Facultat.

-

Assistència a les Jornades sobre TFG.

Tots aquells que presenten el TFG i no complisquen amb algun d’aquest requisits, rebran notificació
informant que la sol·licitud ha estat rebutjada.

2. Terminis
Els que marque el calendari de cada curs. Calendari. Si no us funciona l’enllaç podeu consultar el calendari
a la web de Magisteri, apartat TFG de Practicum i TFG.

Defensa pública i valoració del tribunal del TFG
A més de seguir els passos que s’expliquen a continuació, l’estudiant que desitge fer una defensa pública
davant de tribunal, ho haurà de comunicar al camp obervacions de la seua sol·licitud de dipòsit del TFG.

3. Accés per ENTREU
El tràmit per a fer el dipòsit de TFG només es pot realitzar per aquesta aplicació de la Universitat de
València. A continuació hi ha l’explicació de tots els passos que cal realitzar.
Accediu a la Seu electrònica de la Universitat, ENTREU:
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html

A continuació baixeu amb el cursor fins l’apartat Tràmits i accediu al subapartat Estudiants, Expedients, Títol i
Matrícula i finalment a la sol·licitud Treball fi de Grau.

Polseu sobre Accedir al procediment i a la pantalla següent cal que marqueu l’opció Usuari de la Universitat:

Ací us identifiqueu amb el vostre usuari i contrasenya (els del correu).

Si mai no heu utilitzat ENTREU, pot ser que us aparega una pantalla que us demana que confirmeu si
voleu rebre notificacions i/o donar permís per a rebre missatges al vostre correu. És convenient que
marqueu que SÍ, perquè d’aquesta manera podreu rebre al vostre correu notificacions sobre qualsevol
incidència respecte a la vostra sol·licitud. Finalment us apareixerà la sol·licitud:

La següent pantalla important serà la de les dades personals. Serà una pantalla on omplir les vostres
dades. Per defecte l’aplicació mostrarà ja alguns camps ja emplenats, la resta els haureu d’emplenar.

Es validarà i, si ho feu correctament, podreu passar a la següent pestanya.
Seleccioneu la titulació per a la qual voleu sol·licitar el dipòsit del Treball de fi de Grau (Graduat/da en
Mestre/a en Ed. Infantil o Graduat/da en Mestre/a en Ed. Primària) i l’assignatura de TFG en què esteu
matriculats, segons sigueu d’Ed. Infantil o d’Ed. Primària (33643 o 33700 respectivament.
L’aplicació comprovarà que efectivament esteu matriculats de l’assignatura de TFG indicada.
Si tot és correcte, caldrà que empleneu la resta de dades relatives al treball. Indiqueu títol del TFG i tutor/a de
l’assignatura. Si heu tingut cotutor o cotutora de la Universitat cal que indiqueu les seues dades a l’apartat
Cotutor/s. Si el vostre mestre o mestra tutora al centre escolar o alguna altre professional ha sigut cotutor/a del
vostre treball, cal que empleneu els camps referents a tutor/a extern/a. Si no heu tingut cotutor/a en el TFG només
cal emplenar l’apartat de tutor/s.
En el cas dels tutors/cotutors de la Universitat, la pantalla completarà automàticament les seues dades, oferintvos el detall dels professors que tenen el nom que indiqueu per a facilitar-ne la identificació; en el cas dels
externs haureu de conèixer totes les dades i incorporar-les (NIF, nom i cognoms)
La següent pantalla és la de Documentació adjunta. Ací cal que introduïu el Treball de Fi de Grau, que ha de ser un
arxiu únic, d’un màxim de 100 Mb en format PDF. Si teniu algun annex que no hàgeu pogut incorporar en el PDF
del vostre Treball de Fi de Grau, el podeu introduir en “Altres documents”.
La següent pantalla és la d’Observacions i serveix perquè indiqueu qualsevol incidència. És ací on cal que:




Indiqueu si voleu defensar el TFG davant d’unTribunal.
Comuniqueu que heu incorporat en “Altres documents” algun annex al TFG.
Altres incidències, com ara que el vostre nom o cognoms continga accents i l’aplicació no els mostre.

La darrera pantalla serà la d’enviar la sol·licitud “Acabar”. Us demanarà que confirmeu si accepteu
notificacions. Us recomanem que assenyaleu que SÍ.Finalment polseu sobre
“Enviar”

Una vegada enviat, es generarà un document pdf, justificant de la sol·licitud. El document mostrarà el
següent format:

La Facultat comprovarà que tot és correcte i ho comunicarà al vostre tutor o tutora de TFG per tal que puga
qualificar-vos; en cas que demaneu Defensa pública davant d’un tribunal es publicarà a la web el dia i hora
en què sereu convocats davant el Tribunal (consulteu la pàgina web de la Facultat).
NOTA: Si us adoneu que heu oblidat presentar algun document o voleu rectificar qualsevol dada, teniu dos
opcions, fer una nova o modificar la que heu fet. En el primer cas caldrà que torneu a accedir a l’ENTREU,
torneu a realitzar la sol·licitud i en l’apartat OBSERVACIONS indiqueu que aquesta sol·licitud elimina
l’anterior (amb la indicació de la referencia o data i hora de la sol·licitud prèvia). En el segon cas caldrà que
torneu a accedir a l’ENTREU, accediu a “Els meus Tràmits” , accediu com “Usuari de la Universitat” i
després si polseu sobre “Historial d’expedients”, us apareixeran totes les sol·licituds/tràmits que heu
realitzat a través de l’entreu. Caldrà que entreu en la sol·licitud que heu fet i que al camp annexar pugeu el
nou document i al d’observacions indiqueu el motiu de la modificació.

