
NOMENAMENT DEL TRIBUNAL 
 
Normativa de l'EPS. 
 
V. Dels tribunals d'avaluació de Treballs Fi de Grau/Màster 
1. Per a l'avaluació dels TFG/TFM es constituiran tribunals mitjançant el procediment determinat en 
aquest mateix apartat. 
2. Els tribunals que han d'avaluar els Treballs Fi de Grau/Màster estaran constituïts per tres professors o 
professores titulars i tres suplents (president o presidenta, vocal i secretari o secretària), seguint el criteri 
establit per la Comissió de TFG/TFM. La composició dels tribunals que han d'avaluar els Treballs Fi de 
Grau/Màster procuraran la presència equilibrada entre dones i homes, llevat que no siga possible per 
raons fundades i objectives degudament motivades. 
3. Els tribunals seran nomenats per la Comissió de TFG/TFM o per qui delegue la mateixa. 
4. D'entre el professorat designat per a formar part del tribunal, almenys una persona ha de pertànyer al 
departament o àrea de coneixement a la qual corresponga el tutor o tutora del TFG/TFM. 
5. D'entre el professorat designat per a formar part del tribunal de TFG/TFM, actuarà com a president o 
presidenta qui ostente major categoria, i en cas d'igualtat de categoria, la persona de major antiguitat. 
Com a secretària o secretari del tribunal actuarà el professor o professora de menor categoria, i en cas 
d'igualtat de categoria, la persona amb menor antiguitat. 
6. La Comissió de TFG/TFM o en qui delegue la mateixa, supervisarà la coordinació dels diferents 
tribunals seleccionats i assignarà a cada tribunal els i les estudiants que han d'avaluar. 
 
 
 
1. Després del període de matriculació i assignació de propostes de TFG, i en un 
període inferior a quinze dies, cadascun dels departaments amb treballs seleccionats per 
l'alumnat facilitará al president de la comissió de TFG almenys una proposta amb tants 
professors disponibles per a formar part de tribunals de TFG com de treballs a tutoritzar 
per professors d'aquest departament en la convocatòria corresponent. Per a l'elaboració 
de la proposta caldria tenir en compte que d'acord amb l'actual normativa un tutor no pot 
formar part del tribunal que qualifica el mateix treball que tutoritza. En el cas que el 
nombre de membres de tribunal disponibles siga inferior a sis, el/els departaments amb 
major nombre de treballs tutoritzats aportaran el nombre de membres de tribunal 
suficients fins a completar la llista amb un nombre mínim de sis membres. 
2. Passat aqueix termini de temps la comissió de TFG assignarà la composició dels 
tribunals segons la normativa vigent, assegurant-se entre altres coses que cap professor 
tutor formi part del tribunal del treball que tutoritze, i que almenys una persona ha de 
pertànyer al departament o àrea de coneixement a la qual corresponga el tutor/a de el 
TFG. Aquesta informació serà publicada en un termini de temps inferior a set dies. 
3. Sota la supervisió del tutor, l'alumne realitzarà un esborrany de càlculs previs i 
bàsics, que facilitarà a cadascun dels membres del tribunal una vegada conclòs. En un 
termini inferior a tres setmanes, el tribunal realitzarà una reunió en la qual s'avaluarà els 
càlculs realitzats, i comunicarà a l'alumne el resultat de la preevaluación, indicant-li així 
mateix si és necessari o no la realització de canvis o correccions. 
4. Una vegada obtinguda una preevaluación positiva, l'alumne prepararà l'esborrany 
del TFG, que a lliurarà al tribunal. En un termini inferior a tres setmanes, el tribunal 
realitzarà una reunió en la qual es durà a terme una pre-avaluació de l'esborrany de TFG 
complet, comprovant que consta de tots els apartats, i els càlculs realitzats cumplen uns 
requisits mínims com per a ser defensat. 
5. Tribunal, tutor i alumne consensuaran una data per a dur a terme la defensa del 
TFG. L'alumne presentarà mitjançant el CV, segons el procediment establit per la 
normativa el TFG i tota la documentació necessària. 

 
 



 
 
 
Respecte a l'avaluació del TFG, la fitxa de l'assignatura que apareix en la memòria de grau és: 
 

“Les competències relacionades amb el coneixement que deriven de les activitats formatives de presentació 
de coneixements i del treball individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant una prova final consistent 
en l'exposició i defensa davant un tribunal del seu Treball fi de Grau. 

En l'exposició es valorarà la claredat i la capacitat de síntesi. Per a la valoració del treball realitzat es 
tindrà en compte la qualitat de la solució proposada, quin ha sigut l'evolució fins a arribar al resultat final, 
com es presenta i la claredat amb que s'expose en forma escrita.  

Activitats d'avaluació: 

Exposició 25-30 % 

Defensa 15-20 %  

Contingut, redacció i presentació 60-50%” 

 
 
  



 
VI. De la memòria del TFG/TFM 
VI.1 Descripció 
1. Tot el treball de l'alumnat es concretarà en una memòria que haurà d'exposar davant el 
tribunal seleccionat a tals efectes. 
2. La memòria del TFG/TFM es presentarà en format digital a través l'aplicació del 
Campus Virtual de la UA per a la gestió de TFG/TFM, i dins dels terminis establits per a 
cadascuna de les convocatòries esmentades en l'apartat VI.3. 
3. Els i les estudiants hauran de disposar de l'informe dels seus tutors o tutores del 
TFG/TFM, el qual serà lliurat al tribunal. 
4. El lliurament de documentació es realitzarà a través de l'aplicació del Campus Virtual 
de la UA en el format que establisca la Comissió de TFG/TFM, i en defecte d'açò en 
format pdf. 
5. Per a poder avaluar el TFG/TFM s'ha de presentar: 
Informe del tutor o tutora 
Memòria del TFG/TFM. 
Resum del TFG/TFM amb una extensió que no excedisca de les 500 paraules. 
Pòster d'orientació vertical (opcional). L'estil del pòster serà lliure, encara que haurà 
d'incloure obligatòriament el nom de la titulació i el curs acadèmic, així com el títol del 
TFG/TFM, i el nom i cognoms dels o les estudiants. El pòster no ha d'incloure el nom 
dels tutors o tutores. 
Declaració de responsabilitat d'autoria i treball inèdit. 
6. El secretari o secretària del tribunal comprovarà la documentació presentada per a 
l'avaluació del treball, deixant constància d'açò a través del procediment establit. 
 


