
 CURS 2021-2022 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LES DEFENSES PRESENCIALS DELS TFM JULIOL 2022 

 

Atesa la tornada a la presencialitat de la docència a la Universitat de Barcelona, farem les 
defenses dels TFM de la convocatòria de juliol de manera presencial, excepte en els casos en què 
la coordinació del màster així ho ha acordat / previst. Amb la intenció de facilitar el bon 
funcionament d’aquestes, a continuació indiquem algunes pautes de funcionament. 

 
ASPECTES TÈCNICS  

1. Les persones que s’hagin de connectar telemàticament (membres del tribunal, 
candidat/a, o tutor/a) ho faran a través de la plataforma que esculli el president / la 
presidenta del tribunal. Es recomana l’ús de Teams però es deixa la decisió a mans de la 
presidència de tribunal si prefereix una altra plataforma. L’enllaç també es farà arribar 
a coordinació del màster a qualsevol de les dues adreces següents: alsina@ub.edu / 
identitats@ub.edu.  
 

SEQÜENCIACIÓ 

2. Indiquem a continuació l’horari de totes defenses i la localització dels diferents 
tribunals.  

Data: dijous, 7 de juliol 

HORARI CANDIDAT/A TÍTOL DEL TFM LLOC TRIBUNAL* 

9:00-10:30 Alba Palau 
De la clínica a l’escena 

La reescriptura de la histèria a Portrait de 
Dora d’Hélène Cixous 

0.3 (Aulari Josep Carner) 

 

Dra. Myriam 
Mallart 

Dra. Adriana 
Nicolau 

Dra. Isabel 
Clúa 

10:30-12:00 Paula Peralo 

«¿A quién le interesaría la historia de 
nuestras pequeñas penas y glorias 

domésticas?» 
Subversión en la domesticidad en Little 

Women, Good Wives, Little Men y Jo’s Boys 
de Louisa May Alcott 

Defensa online 
Per accedir a la sala, cal 

escriure un mail a 
identitats@ub.edu 
(termini: 6 de juliol) 

Dra. Cristina 
Alsina 

Dra. Marta 
Ortega 

Dr. David 
Fontanals 

10:30-12:00 Mireia Casanyes 

Desteixir un cel d’arrels. Experiències del 
desarrelament 

i corporalitats a l’exili. 
Una lectura comparada de Mein blaues 

Klavier (1943) d’Else Lasker-Schüler 
i Das Brandmal (1920) d’Emmy Hennings 

Defensa online 
Per accedir a la sala, cal 

escriure un mail a 
identitats@ub.edu 
(termini: 6 de juliol) 

Dra. Loreto 
Vilar 

Dra. Rosa 
Pérez 

Dra. Noemí 
Montetes-

Mayral 

12:00-13:30 Nouria Hadjal 
Naíma, la figura de la exmusulmana e 

inmigrante en El lunes nos querrán, de Najat 
el Hachmi: ¿paria o tránsfuga? 

0.3 (Aulari Josep Carner) 

Dr. Francesco 
Ardolino 

Dra. Elena 
Losada 

Dra. María 
Teresa Vera-

Rojas 
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16:00-17:30 
 
 
 

Sabrina Ellmann 

Traducir de todas formas 
Una lectura de distancias/distances (1994) 

de Susana Thénon 
traducido por Renata Treitel 

0.3 (Aulari Josep Carner) 

Dra. Myriam 
Mallart 

Dr. Pere 
Comelles 

Dra. Inés Garcia 

 

 

Data: divendres, 8 de juliol 

HORARI CANDIDAT/A TÍTOL DEL TFM LLOC TRIBUNAL 

12:00-
13:30 

Clara Rosell 

“The Dream House was never just the 
Dream House:” 

Unhousing, Domestic Abuse, and Archival 
Silence in Carmen Maria 

Machado’s In the Dream House (2019) 

0.3 (Aulari Josep Carner) 

Dra. Elena 
Losada 

Dr. David 
Fontanals 

Dra. Dolores 
Resano 

 
 
* L’ordre dels membres del tribunal segueix el següent criteri: la presidència recau en el 
professorat del màster CRIC que hagi impartit docència en el curs vigent. Les vocalies recauen 
primer en el professorat del màster—tant en actiu com en la reserva—, professorat dels 
departaments vinculats al màster i, finalment, professorat convidat. 

 
3. El/la candidat/a disposarà de 20 minuts per procedir amb la defensa del seu TFM. 
4. El Tribunal disposarà de 25 minuts per fer els seus comentaris i preguntes. 
5. En acabar la defensa, que s’estima tindrà una durada total d’entre 60 i 70 minuts, 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 
 

1. En acabar, el/la candidat/a i el públic seran convidats a tornar a entrar i el/la president 
del tribunal comunicarà al candidat/a la nota final del TFM. En el cas de les defenses 
on-line, el/la president del tribunal comunicarà al candidat/a la nota final del TFM 
mitjançant un correu electrònic amb la qualificació al final del matí o la tarda del mateix 
dia de la defensa. 
 

2. Finalment, el tribunal farà arribar la rúbrica i l’acte de la defensa a la Coordinadora del 
Màster. 

 
 

Barcelona, juliol de 2022 


