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1r semestre
Data límit per a penjar al campus el formulari de la tria del tema
Publicació al campus de la llista d’alumnes amb la indicació d’acceptació o no
del tema
Primer seminari: recerca o desenvolupament del treball i realització del
document
Reunió de grup
Objectius:
− Presentar cada alumna/e la seva proposta de TFG
− Aprendre dels projectes de les companyes o companys
− Donar instruccions metodològiques

8 de setembre
16 de setembre

22 de setembre

L’alumna/e ha de posar-se en contacte amb la seva tutora o tutor al llarg
d'aquesta primera setmana de curs
Assistència obligatòria per a tot l’alumnat, incloses les persones que no
tenen el tema acceptat
Enviament a la tutora o tutor de l’informe d’autoanàlisi i del formulari.
Sol·licitud d’una primera tutoria de seguiment
3 tutories individuals obligatòries (aproximadament 1 al mes)

27-30 de setembre
Octubre-gener

4 seminaris obligatoris
− octubre: recerca o desenvolupament del treball i realització del document
− novembre: formació sobre Mendeley i temes complementaris
− gener: resum executiu i presentació
Entrega a la tutora o el tutor de la 1a versió del treball (esborrany força
definitiu i sense resum executiu). Penjar al campus aquesta versió.

14 de gener

Cada tutor comunica al seu alumne i al coordinador de l’assignatura
l’acceptació o no de l’esborrany del treball presentat

19 de gener

Penjar al campus la versió definitiva del treball i de l’informe d’autoanàlisi

25 de gener

Cada tutora o tutor comunica al seu alumna/e i al coordinador de l’assignatura
l’acceptació o no de la versió definitiva del treball presentat
El coordinador penja al campus la llista de treballs que es presentaran a la
defensa i els que s'admeten a reavaluació

31 de gener

Penjar al campus el resum executiu
Defensa del TFG davant d’un tribunal

de febrer
9-10 de febrer

El coordinador lliura els informes dels tribunals a les tutores i tutors

11 de febrer

Les tutores i tutors lliuren l'informe a les alumnes i als alumnes aprovats i en
fan arribar una còpia al coordinador

17 de febrer
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2n semestre
Data límit per a penjar al campus el formulari de la tria del tema
Publicació al campus de la llista d’alumnes amb la indicació d’acceptació o no
del tema
Primer seminari: recerca o desenvolupament del treball i realització del
document
Reunió de grup
Objectius:
− Presentar cada alumna/e la seva proposta de TFG
− Aprendre dels projectes de les companyes o companys
− Donar instruccions metodològiques

17 de gener
31 de gener

9 de febrer

L’alumna/e ha de posar-se en contacte amb la seva tutora o tutor al llarg
d'aquesta primera setmana de curs
Assistència obligatòria per a tot l’alumnat, incloses les persones que no
tenen el tema acceptat
Enviament a la tutora o tutor de l’informe d’autoanàlisi i del formulari.
Sol·licitud d’una primera tutoria de seguiment
3 tutories individuals obligatòries (aproximadament 1 al mes)
4 seminaris obligatoris
− febrer: recerca o desenvolupament del treball i realització del document
− març: formació sobre Mendeley i temes complementaris
− juny: resum executiu i presentació
Entrega a la tutora o el tutor de la 1a versió del treball (esborrany força
definitiu i sense resum executiu). Penjar al campus aquesta versió.
Cada tutor comunica al seu alumne i al coordinador de l’assignatura
l’acceptació o no de l’esborrany del treball presentat
Realització de les esmenes suggerides per la tutora o el tutor i preparació de
la versió definitiva
Preparació del resum executiu
Preparació de l’informe d’autoanàlisi
Penjar al campus la versió definitiva del treball i de l’informe d’autoanàlisi
Cada tutora o tutor comunica al seu alumna/e i al coordinador de l’assignatura
l’acceptació o no de la versió definitiva del treball presentat
El coordinador penja al campus la llista de treballs que es presentaran a la
defensa i els que s'admeten a reavaluació
Penjar al campus el resum executiu

10-21 de febrer
març - maig

10 de juny
15 de juny
18-22 de juny
22 de juny
29 de juny
1 de juliol

Defensa del TFG davant d’un tribunal

6- 8 de juliol

Les tutores i tutors lliuren l'informe a les alumnes i als alumnes aprovats i en
fan arribar una còpia al coordinador

9-12 de juliol

Penjar al campus la llista amb les qualificacions finals

19 de juliol

