
  

PROCEDIMENT I CALENDARI DE PRESENTACIÓ DEL 
TREBALL FI DE GRAU   
Curs 2020-21 
 
La presentació de sol·licituds per part dels estudiants s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica 
ENTREU (http://entreu.uv.es). 
 
Dates de depòsit Períodes de defensa 
1 a 4 de desembre de 2020 21 a 23 de desembre de 2020 
10 a 12 de febrer de 2021 1 a 5 de març de 2021 
26 a 28 de maig de 2021 14 a 18 de juny de 2021 
23 a 25 de juny de 2021 12 a 16 de juliol de 2021 

 
El dia, hora i lloc de defensa es notificarà de forma telemàtica mitjançant correu electrònic. Aquesta 
notificació es produirà al llarg de la segona setmana posterior a la data última de dipòsit. A més a 
més, també es publicarà en la web del Centre el calendari de defenses determinant dia, hora i lloc. 
L'estudiant ha de tenir disponibilitat plena per a ser convocat/da en les dates del període de 
defensa corresponents al termini en què va triar fer el dipòsit. 
 
Es distingeix entre dos tipus de procediment en funció del format de presentació pública que es 
plantegi: davant tutor o davant tribunal. 
 
DAVANT TUTOR: 
 
L'estudiant realitza els següents passos en ENTREU desprès de validar-se amb el seu usuari i 
contrasenya: 
 
1. Dins de “Entreu” punxa en “Estudiants” i entra en “Treball Fi de Grau”, on li apareixen els diferents 
apartats de la sol·licitud que deu omplir: “dades personals”, dades del treball” i “documentació”. 
 
2. En “documentació” es deu adjuntar el TFG (en “treball fi de grau”).  
 
 
DAVANT TRIBUNAL:  
 
L'estudiant realitza els següents passos en ENTREU desprès de validar-se amb el seu usuari i 
contrasenya: 
 
1. Dins de “Entreu” punxa en “Estudiants” i entra en “Treball Fi de Grau”, on apareixen els diferents 
apartats de la sol·licitud que heu d’omplir: “dades personals”, dades del treball”, “documentació” i 
“observacions”. 
 
2. En “observacions” s’ha d’indicar “AVALUACIÓ DAVANT TRIBUNAL”. 
 
3. En “documentació” es deu adjuntar el TFG (en “treball fi de grau”).  
 
4. En “Altra documentació” l’estudiant ha d’adjuntar l’autorització escanejada SIGNADA pel/per la 
tutor/a per presentar el treball davant tribunal (document “Autorització de defensa davant 
Tribunal” que es troba a la secció de TFG de la web de la Facultat de Psicologia) especificant la 
llengua a emprar a l’acte de defensa. 

http://entreu.uv.es/


 
5. L’estudiant entregarà tres exemplars en paper* del TFG en Secretaria de la Facultat de Psicologia 
els tres dies hàbils posteriors a la data de tancament del dipòsit. La Secretaria els farà arribar amb 
posterioritat al tribunal. 
*(Mentre dure la situació de pandèmia pel COVID-19, no caldrà aportar les tres exemplars en paper 
en la Secretaria). 
 
Es recorda que el manual d'instruccions del TFG de psicologia i altres documents associats (guies 
per elaboració de treballs segons modalitat, criteris d’avaluació) es troben en: 
 
http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/treball-fi-grau-
1285862308728.html 
 
Calendari de defenses modalitat “pòster” 
 
Convocatòria de JUNY 
 

Dia Departament 
14 juny Psicobiologia 
15 juny Personalitat, avaluació i tractaments psicològics 
16 juny Metodologia de las ciències del comportament  
17 juny Psicologia evolutiva i de l’educació / Psicologia Social  
18 juny Psicologia bàsica 

 
Convocatòria de JULIOL 
 

Dia Departament 
12 juliol Psicologia bàsica 
13 juliol Psicobiologia 
14 juliol Personalitat, avaluació i tractaments psicològics 
15 juliol Metodologia de las ciències del comportament  
16 juliol Psicologia evolutiva i de l’educació / Psicologia Social  

 
Calendari de defenses modalitat “tribunal” 
 
Convocatòria de JUNY: A establir pel tribunal entre 14-18 de juny 
 
Convocatòria de JULIOL: A establir pel tribunal entre 12-16 de juliol 
 
 

http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/treball-fi-grau-1285862308728.html
http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/treball-fi-grau-1285862308728.html

