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PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LES DEFENSES ONLINE DELS TFM OCTUBRE 2020 
 

Ateses les circumstàncies d’excepcionalitat sanitària que estem vivint i la decisió de passar tota 
l’activitat docent a la modalitat online per part de la Facultat de Filologia i Comunicació entre el 15 
i el 30 d’octubre, farem les defenses dels TFM de la convocatòria d’octubre de manera remota i 
online. Amb la intenció de facilitar el bon funcionament d’aquestes, a continuació indiquem 
algunes pautes de funcionament. 

 
ASPECTES TÈCNICS  

1. Les defenses es faran online i es duran a terme mitjançant l’aplicació  BBCollaborate 
(l’alumnat matriculat al grup Q2 de TFM del curs acadèmic 2019-2020 hi tindrà accés a 
través del campus virtual de l’assignatura; tothom que hi vulgui assistir, ho podrà fer com 
a convidat/convidada a través de l’adreça que trobareu al llistat de TFMs, més avall 
d’aquest document). 
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SEQÜENCIACIÓ 

2. Indiquem l’horari de les defenses i els noms de les sales dels diferents tribunals.  

 

Data: 23 d’octubre 

HORA
RI 

CANDIDA
T/A TÍTOL DEL TFM NOM DE LA SALA BBC TRIBUNAL 

9:00h 
10:00h Pau Conde 

Temporalidades queer 
y narración 
autobiográfica. A 
propósito de Fun 
Home, 
Testo yonqui y Los 
argonautas 

 

https://eu.bbcollab.com
/guest/68927b1df1a8450

98d36ffbd128ab9c9 
 

Dra. Mònica Rius 
(Universitat de Barcelona) 

Dra. Maria Teresa Vera 
(Universitat de Lleida)  
Dra. Andrea Ruthven 

(Universitat de les Illes 
Balears) 

 
 

Data: 30 d’octubre 

HORA
RI 

CANDIDA
T/A TÍTOL DEL TFM NOM DE LA SALA JITSI TRIBUNAL 

10:00h 
11:00h 

Miriam 
Espinar 

Shaking and Stirring 
Things. A Feminist 

Response to Women’s 
Representation in James 

Bond. 

https://eu.bbcollab.com
/guest/cc13cecb2b7049d
fa1b9873e6fc3d0c0 

 

Dr. Bill Phillips (Universitat 
de Barcelona), 

Dra. Cristina Alsina Rísquez 
(Universitat de Barcelona) 
Dra. Katarzyna Paszkiewicz 

(Universitat de les Illes 
Balears) 
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12:00h 
13:00h Laia Güell 

L’altra cara de la guerra: 
Una lectura paral·lela de 
Mercè Rodoreda i Wajdi 

Mouawad 

https://eu.bbcollab.com
/guest/4804da75ce8742f

d9f36887f23a0754a 

Dra. Chus Lama (Universitat 
de Barcelona) 

Dra. Joana Masó 
(Universitat de Barcelona) 

Dra. Helena Badell 
(Universitat Pompeu Fabra) 

 

17:00h 
18:00h 

América 
Martínez 

Performatividad afectiva: 
Cómo construir jerarquías 

con afectos 

https://eu.bbcollab.com
/guest/eb0779ce0fb146d
ab25242aa4d3da02f 

 

Dra. Elena Losada 
(Universitat de Barcelona) 

Dra. Helena González 
(Universitat de Barcelona)  

Dra. Dolors Ortega 
(Universitat de Barcelona) 

 
3. Els membres del tribunal hauran d’entrar a la sala virtual 20 minuts abans de l’horari 

establert per tal de constituir el tribunal. 
4. El candidat/a haurà d’entrar a la sala 10 minuts abans per tal d’atendre possibles 

problemes tècnics. Durant aquests 10 minuts el públic podrà anar connectant-se a la sala. 
5. El/la candidat/a disposarà de 20 minuts per procedir amb la defensa del seu TFM. 
6. El Tribunal disposarà de 25 minuts per fer els seus comentaris i preguntes. 
7. En acabar la defensa, el/la candidat/a i el públic sortiran de la sala. El tribunal hi romandrà 

per avaluar el TFM i la defensa. 
 
COMUNICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 
 

8. En acabar, el/la president del tribunal comunicarà al candidat/a la nota final del TFM 
mitjançant un correu electrònic amb la qualificació durant el mateix dia de la defensa. 

9. Finalment, el tribunal enviarà per correu electrònic la rúbrica i l’acte de la defensa a la 
Coordinadora del Màster. 

 
 

Barcelona, octubre de 2020 


