
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ - EPSEVG

TREBALL FINAL DE GRAU / MASTER (TFG/TFM) Quadre resum dels pricipals aspectes de la normativa 

EPSEVG CARACTERISTIQUES 

TFG/TFM
Modalitat A Modalitat B Modalitat D Modalitat C Requisits acadèmics

Lloc de realització EPSEVG
Empresa

nacional

Empresa

estrangera

Altres Universitats, amb un   

Programa d'Intercanvi

Presentació i avaluació Tribunal EPSEVG Tribunal EPSEVG Tribunal EPSEVG Universitat de destí

Direcció
Director acadèmic: 

PDI de l'EPSEVG

 Codirector: Titulat de l'empresa

Director academic: PDI EPSEVG

 Codirector: Titulat de l'empresa

Director academic: PDI EPSEVG
Director: Coordinador Titulació

Director acadèmic: PDI vinculat a l'EPSEVG en el 

moment de fer la matricula del TFG/TFM

Iniciativa de la proposta
PDI Departaments EPSEVG

Estudiants

En el marc del Conveni de 

Cooperació Educativa amb l'empresa

En el marc del Conveni de 

previ amb l'empresa estrangera

En el marc del Programa 

d'intercanvi (nacional o internac.)
Per les modalitats B i D: Conveni de pràctiques curriculars. 

Dedicació
TFG: 24 ECTS

TFM: 15 ECTS

TFG: 24 ECTS

TFM: 15 ECTS

TFG: 24 ECTS

TFM: 15 ECTS

TFG: 24 ECTS

TFM: 15 ECTS

Per les modalitats B i D: Els límits de 900 hores anuals i 1800 hores 

totals de pràctiques es podran superar, per una única vegada, en un 

escreix d'hores igual al resultat de multiplicar els

Crèdits del TFG/TFM per 15

PROCEDIMENTS TERMINIS 2017/18-1 Modalitat A Modalitat B Modalitat D Modalitat C

Publicació de propostes
fins dues setmanes abans de 

finalitzar el periode de matricula
Departament Departament Departament

Programa d'invercanvi, segons el 

calendari previst 

Registre de la proposta
fins a 5 dies abans de 

finalitzar el periode de matricula
Estudiant Estudiant Estudiant Estudiant

Haver superat o tenir matriculats tots els crèdits obligatoris 

de la titulació

Validació de la proposta Abans de la matricula Director acadèmic
En el marc del Conveni de 

Cooperació Educativa amb l'empresa

En el marc del Conveni 

previ amb l'empresa estrangera

En el marc del Programa 

d'intercanvi (nacional o internac.)

Matricula fins el  02/10/2017 EPSEVG EPSEVG EPSEVG EPSEVG

Haver fet el registre de la proposta

A: Estar en disposició d'acabar els estudis al Q actual o següent

B,C,D: Tenir aprovat el programa d'intercanvi o conveni de pràctiques 

curriculars corresponent

Vist i plau del director 

acadèmic per la lectura

(Informe d'avaluació final)

fins dues setmanes 

abans de la presentació final
Director acadèmic Director acadèmic Director acadèmic Universitat de destí

Lliurament final fins el  31/01/2018 Estudiant Estudiant Estudiant
Estudiant a la

Universitat de destí

Presentació i 

Avaluació final (Lectura)

del  7 al 9/02/2018 i 

fins el 31/10/2017  (taxes 17/18-1)

Estudiant

Tribunal EPSEVG

Estudiant

Tribunal EPSEVG

Estudiant

Tribunal EPSEVG

Estudiant 

Tribunal Universitat de destí

A,B,D: Haver obtingut el vis i plau del director acadèmic

Haver superat la resta de crèdits o tenir l'autorització del Cap 

d'estudis per matricular posteriorment els crèdits que li resten

INFORMES I 

DOCUMENTACIO
TERMINIS 2017/18-1 Modalitat A-INDIVIDUAL Modalitat C

Informe inicial
com a màxim un mes 

desprès de la matricula

Estudiant: Informe optatiu, 

a proposta del

director acadèmic

Lliurament d'un informe amb la definició de la proposta

Pot ser en forma de presentació pública

Informe de seguiment 

(una valoració com a mínim)
durant la realització del treball

Director acadèmic: 

Informe obligatori

Informació del progrés del treball durant la seva realització

Inclou l'autorització per la presentació final

Lliurament final fins el  31/01/2018

Estudiant: 

Memòria (obligatori)

(copia en paper opcional)

Resum (obligatori)

Pòster (opcional)

Memoria i resum del treball realitzat

El director academic els publica en Atenea abans del 31/01/18

A defensar en la presentació final

PDI = Personal Docent i Investigador

Modalitat A-EN EQUIP o Modalitats B, D

Estudiant: Informe obligatori

Director acadèmic: Informe obligatori

Estudiant: 

Memòria (obligatori) (copia en paper opcional)

Resum (obligatori)

Pòster (opcional)

Segons normativa

de la Universitat 

de destí


