
NORMATIVA 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 

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 poguera 

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. Esta part ha 

de tenir 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. 

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

dels TFGs, en una segona sessió 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 (Annex 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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