
INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ I DEFENSA NO PRESENCIAL TFG (PERÍODES QUE QUEDEN DE 

LA PRIMERA CONVOCATÒRIA) 

PRESENTACIÓ́ DE TFG  

El treball fi de grau s’ha de presentar i avaluar una vegada superats almenys 222 crèdits. 

Convocatòries: la matrícula dóna dret a dues convocatòries dins del curs acadèmic. 

Períodes de defensa: són determinats i fets públics per la Comissió del TFG. Primera 

convocatòria: els mesos de desembre, març i juliol. Segona convocatòria: el mes de setembre. 

Procediment: Cal presentar 10 dies naturals abans de la data d’inici de la defensa: 

1. A través de la plataforma Entreu (http://entreu.uv.es), l’estudiant carregarà la memòria

en format pdf.

La memòria del TFG ha de tenir una extensió de 20 a 30 pàgines excloent la bibliografia,

grandària de font 12, interlineat 1,15, escrit en una única columna i marges de 2,5 cm.

NO ES PERMET CAP ANNEX. La memòria es podrà redactar en qualsevol de les dues

llengües oficials de la Universitat o en anglès. Per a la portada del treball s’ha d’utilitzar

el model general (annex VIa) i el contingut ha de ser estructurat en els apartats següents:

• Resum (en dos dels idiomes acceptats)

• Índex

• Introducció

• Objectius

• Part Experimental

• Resultats i discussió

• Conclusions

• Bibliografia (seguint el format establert a l'annex VIb)

2. El informe confidencial del tutor (Annexos VIIa, VIIb i/o VIIc) degudament signat

(signatura electrònica o signat i escanejat) deurà ser enviat directament pels tutors per

e-mail al president de la comissió de TFG (sergio.armenta@uv.es) 10 dies naturals

abans de la data d’inici de la defensa.

Si per motius de confidencialitat, algun tutor considera necessari enviar el pdf amb

contrasenya deurà de fer-ho igualment per e-mail al president de la comissió de TFG

(sergio.armenta@uv.es) 10 dies naturals abans de la data d’inici de la defensa i quan

es faça pública la distribució dels estudiants per tribunals, deurà d’enviar-li la

contrasenya al president del tribunal per tal de que puga obrir el document.

Si no es disposa de signatura electrònica ni impressora/escàner i la situació de

restriccions de mobilitat ho permet, el/la tutor/a acadèmic/a presentarà a la secretaria

del departament, el informe confidencial del tutor en sobre tancat (Annexos VIIa, VIIb

i/o VIIc).

DEFENSA TFG A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA 

S’haurà d’utilitzar Blackboard Collaborate, d’ús habitual entre la comunitat universitària i que 

dona la possibilitat de proporcionar un link per a l’accés a la videoconferència de qualsevol 
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persona interessada. Aquest enllaç del Servei d’Informàtica ofereix informació sobre diferents 

plataformes.  

https://angela.uv.es/display/STU/%28VA%29+VIDEOTUTORIALS+-+Blackboard+Collaborate 

Així mateix, el president de la comissió de TFG enviarà a cadascun dels membres dels tribunals 

i els estudiants la informació per tal d’accedir a la sessió de la videoconferència, que ha de tenir 

caràcter públic i no precisar de contrasenya. En la comunitat 2019-20 Grau de Química V2-2018 

ALUMNES QUART de l’aula virtual es crearà una activitat “videoconferència” amb una sessió per 

cadascun dels tribunals i dels estudiants que van a actuar. 

Una vegada rebuda la comunicació per part del president de la comissió de TFG amb la data i 

l’hora de la defensa a través de videoconferència, si algun membre del tribunal o algun estudiant 

no disposa dels mitjans tecnològics necessaris per realitzar la videoconferència i/o te qualsevol 

dubte relatiu al seu funcionament pot enviar un correu a l’adreça electrònica 

sergio.armenta@uv.es 

Si durant la videoconferència hi hagueren problemes tècnics aliens a l’estudiant i no es pogués 

realitzar amb èxit la videoconferència, aquesta es repetiria en 24h, o en el moment que 

decidiren tribunal i estudiant. 

 

Desenvolupament de l’acte de defensa del TFG a través de videoconferència:  

El president de la comissió de TFG citarà als membres dels diferents tribunals i als estudiants 

almenys 10 minuts abans de l’hora de començament establerta, per assegurar la correcta 

connexió de tots els participants. Així mateix, el president/a del tribunal comprovarà la identitat 

de l’estudiant que va a realitzar la defensa del TFG que haurà d’ensenyar el DNI.  

L’acte de defensa del TFG constarà de dues parts, que es realitzaran en la mateixa sessió 

telemàtica. La primera part consisteix en l’exposició del TFG per part de l’estudiant amb una 

durada màxima de quinze minuts. A continuació, el tribunal pot fer les preguntes o aclariments 

que considere oportuns, amb una durada màxima de quinze minuts. La defensa i el debat del 

tribunal amb l’estudiant es gravaran, les gravacions no seran publiques, i seran custodiades pel 

coordinador de titulació del grau fins la finalització del termini d’impugnacions, finalitzat aquest 

termini seran destruïdes.  

Una volta finalitzada la defensa de tots els estudiants, es procedirà a realitzar les qualificacions 

dels TFGs, en una sessió diferent a la què sols accediran els membres del tribunal. El tribunal 

signarà un acta en què ha de reflectir els acords adoptats pel que fa a la qualificació final de cada 

estudiant (Annexes IX i X) i es remetrà a l’adreça maria.j.martinez@uv.es amb copia al 

departament corresponent (dep.quimica.xxxx@uv.es) i al president de la comissió de TFG 

(sergio.armenta@uv.es).  

Les matricules d’honor s’assignaran a aquells estudiants amb les més altes qualificacions, 

sempre que aquestes siguen superiors a 9.0. En el cas de que hi haja un empat i no es puguen 

assignar totes les matricules, s’assignaran el màxim nombre de matricules d’honor evitant 

l’empat entre els estudiants amb nota més baixa. 
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