
 

PROCEDIMENT PER A LA DEFENSA DEL TREBALL FINAL DE GRAU (TFG) AL 
SETEMBRE-OCTUBRE DE 2020 

IMPORTANT: ES PODEN DEFENSAR ELS TREBALLS FINAL DE GRAU FINS AL 30 
D’OCTUBRE IMPRORROGABLE 

Les defenses es faran de manera presencial com a norma general. En el cas de que 
algun participant (membre del tribunal o estudiant) no pugui assistir a la defensa per 
motius relacionats amb el Covid 19 es podrà fer de manera virtual. Per aquest motiu, 
se estableix aquest: 

NOU PROCEDIMENT PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ I DEFENSAR EL TREBALL 
FINAL DE GRAU  

AL SETEMBRE-OCTUBRE DE 2020 
 

NORMES PELS ESTUDIANTS 

Una vegada que l'estudiant ha acabat el seu TFG i ha fet les entregues a tots els membres del 
tribunal dels esborranys en els terminis establerts a les normatives corresponents a cada 
titulació (en general, amb un mínim de 15 dies abans de les dates de les defenses), i després 
d’acordar amb els membres del tribunal que està en condicions de defensar-lo, ha d’acordar 
amb el mencionat tribunal una data i hora per a la defensa. En el cas del Grau en 
Biotecnologia, aquestes dates i hores les proposa el coordinador de TFG del grau. 

L’estudiant, quatre dies hàbils abans de la data de la defensa com a mínim, ha d'enviar un 
correu electrònic a la Secretaria docent de l'ETSEA (etsea.secretariacentre@udl.cat) adjuntant 
el TFG definitiu, així com aquella documentació que es demani en la normativa (resum, etc.); 
en aquest correu, s'especificarà el nom de l'estudiant, la titulació a la que correspon el TFG (en 
el cas del Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal és important especificar si 
correspon al Grau en Veterinària o al Grau en CPA), la data i hora acordades per a la defensa, i 
el títol definitiu del Treball, ja que així figurarà en l'acta. És important que s'enviï aquest correu 
des del correu institucional de la UdL, no des d’altres correus personals. 

Cas que la defensa es faci de manera virtual, i abans de la mateixa, el tutor enviarà a 
l’estudiant un enllaç a una sessió de videoconferència a la qual haurà d'accedir a la data i hora 
previstes, per a la defensa oral del seu treball. Durant el desenvolupament de la defensa 
virtual, l’estudiant podrà compartir documents o aplicacions des del dispositiu, a més de la 
seva imatge i veu. El desenvolupament i durada de la sessió serà l'habitual segons la normativa 
en cada Grau.  



Excepte per al Grau en Biotecnologia, al finalitzar l’acte de la defensa virtual, el tribunal 
demanarà a l’estudiant que esperi a la sala de la videoconferència mentre els membres del 
tribunal deliberen en un altra sala de videoconferència. Desprès, aquests tornaran a entrar a la 
sessió per tal d’informar a l’estudiant sobre la qualificació i, si s’escau, sobre la conveniència 
d’afegir el seu treball al fons documental de la Biblioteca de la UdL. Si això fos així, l’estudiant 
rebrà un correu electrònic des de la Secretaria docent de l'ETSEA, per tal d’emplenar i signar el 
document d’autorització. 

Si la defensa es realitza de manera presencial, el lliurament de la documentació també es 
farà de la manera assenyalada anteriorment, mitjançant correu electrònic. La fulla de 
conformitat es pot presentar signada a mà, o be mitjançant un correu electrònic del tutor 
recollint la conformitat de tots els membres del tribunal per a la defensa, la data i l’hora. 

 


