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 GRAU EN FOTOGRAFIA I CREACIÓ DIGITAL 
GRAU EN MULTIMÈDIA 

 
PLA 2009 

 
NORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE FI DE GRAU (TFG) 

  
 
1. MARC DE DEFINICIÓ 
El Treball de Fi de Grau (TFG) és obligatori pels alumnes que vulguin obtenir els títols de Grau en 
Multimèdia o Grau en Fotografia i Creació Digital per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). El TFG forma part dels crèdits assignats al Semestre 8 d’ambdós plans d’estudis. 
 

Els crèdits assignats al TFG no són equivalents, pel que fa a la dedicació presencial, als 
corresponents a la resta de docència regulada del Grau. L'equivalència en hores de dedicació al 
Projecte per part de l’alumne s’obté de l’aplicació de la fórmula: 
 

12ECTS · 25h = 300h 
 

El TFG ha de permetre a l’estudiant posar de manifest que sap aplicar de forma integrada els 
diferents coneixements de la titulació en la realització d’un projecte desenvolupant les seves 
capacitats creatives i de síntesi, així com l’adquisició de noves habilitats no específicament 
relacionades amb el que s’ha après durant els estudis pel que fa a la formació continuada 
personal. 
 

Per tant, el TFG ha de consistir en un treball diferent als duts a terme durant l’aprenentatge del 
contingut de les diferents assignatures com l’últim apartat en la formació de l’alumne a la Titulació 
corresponent i alhora, pas previ a la seva integració definitiva en l’àmbit professional. 
 

El TFG com a tal, ha de consistir en un espai d’integració multi-disciplinar en el que han de quedar 
palesos el coneixement de les tècniques, la metodologia de treball i la capacitat de síntesi i anàlisi. 
 

El TFG és un projecte individual; cada alumne doncs, ha de desenvolupar, presentar i defensar el 
seu propi TFG. 
 
Qualsevol altra opció de modalitat de TFG haurà de ser estudiada i autoritzada si fa el cas per la 
Comissió Acadèmica del Centre o en qui aquest delegui.  
 
2. PROFESSOR/A COORDINADOR/A DE TFG  
El Director del Centre nomenarà un/a professor/a adscrit al CITM com a Professor/a Coordinador/a 
dels TFG per ambdues titulacions. El/la professor/a Coordinador/a dels TFG té la responsabilitat 
de:  
 
2.1. Informar als alumnes sobre el procés de desenvolupament del TFG pel que fa als aspectes 
tant administratius com acadèmics.  
 
2.2. Atendre les consultes dels alumnes sobre tots els temes relacionats amb el TFG.  
 
2.3. Facilitar la consulta per part dels alumnes de les memòries i TFG presentats anteriorment que 
romandran dipositats a la Mediateca del CITM.  
 
2.4. Recollir i donar viabilitat a les propostes de TFG de les diferents àrees del CITM.  
 
2.5. Rebre i canalitzar les Propostes de TFG dels alumnes i les propostes de Direcció de TFG 
externes al professorat del CITM per delegació de la Comissió Acadèmica.  
 
2.6. Elaborar la composició dels Tribunals d'avaluació i el calendari i horari dels actes de 
presentació i Defensa dels TFG dipositats a cada convocatòria. La composició dels Tribunals, la 
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data, el lloc i l’hora de les Defenses programades es faran públiques al Campus Virtual Atenea i 
amb missatge a totes les persones implicades, amb al menys deu dies naturals d’anticipació. 
Dintre d’aquest termini de deu dies, qualsevol impugnació que es vulgui presentar al respecte, es 
farà mitjançant instància argumentada dirigida al/a la Professor/a Coordinador/a de TFG. Aquesta 
argumentació serà presentada per el/la Professor/a Coordinador/a de TFG a la Comissió 
Acadèmica del Centre qui estudiarà el cas i es pronunciarà al respecte.   
 
2.7. Organitzar la tramesa dels documents electrònics de Proposta de TFG i Memòria de TFG als 
membres dels corresponents Tribunals, assessorant en el funcionament dels mateixos a aquelles 
persones que hi participen per primera vegada.  
 
2.8. Remetre les memòries de TFG als responsables del Servei de Biblioteques i Documentació de 
la UPC per tal d’arxivar-los i deixar-los disponibles per a una posterior consulta en el repositori que 
l’esmentat servei té previst a tal fi.  
 
2.9. Vetllar pel compliment de la Normativa de TFG i proposar a la Direcció del centre les 
modificacions necessàries per corregir les dificultats que es detectin en l'aplicació de la mateixa o 
en el seu propi redactat.  
 
3. MODALITATS DE TFG  
El TFG de les titulacions Graduat en Fotografia i Creació Digital i Graduat en Multimèdia per la 
UPC pot desenvolupar-se segons quatre modalitats diferents:  
 
3.1. TFG desenvolupat a través de les propostes de les diverses àrees del CITM. 
 
3.2. TFG desenvolupats a través de propostes d’empreses privades, despatxos professionals o 
institucions públiques.  
 
3.3. TFG desenvolupat en base a una proposta del propi alumne. 
 
3.4. Qualsevol de les anteriors modalitats desenvolupada en el marc de programes de mobilitat 
internacional universitària.  
 
Qualsevol altra modalitat proposada haurà de ser aprovada pla Comissió Acadèmica del Centre. 
 
Els TFG de la modalitat 3.2 proposats per una empresa privada, despatx professional o 
administració pública serà preceptiu que es desenvolupin en el marc dels convenis de 
col·laboració signats per la UPC o el CITM i les respectives empreses, despatxos professionals o 
administracions públiques. 
 

Abans de presentar la corresponent Proposta de TFG, els alumnes que optin per l'opció 3.3 
hauran d’informar-se mitjançant consulta a la Mediateca del CITM si el tema escollit ha estat ja 
desenvolupat amb anterioritat; en qualsevol cas, els temes de TFG hauran de ser orientats cap a 
propostes innovadores vinculades a qüestions d’actualitat en els àmbits relacionats amb els 
coneixements adquirits en la corresponent titulació. 
 
Pels TFG desenvolupats dins dels programes de mobilitat universitària internacional, s’arbitrarà 
una temporalitat adequada al calendari de l’estada de l’alumne en el destí corresponent.  
 
Tots els alumnes matriculats de TFG de les titulacions Grau en Multimèdia o Grau en Fotografia i 
Creació Digital seran informats dels detalls de desenvolupament del seu TFG i d’aquesta 
Normativa que ho regula, durant les primeres setmanes del Semestre 7 pel/per la Coordinador/a 
de TFG.  
 
4. DIRECCIÓ DEL TFG  
Tots els TFG es desenvoluparan sota la tutela d’un/a Director/a del Projecte que haurà de ser 
professor/a adscrit/a al CITM, amb les excepcions que s’expliciten més endavant. 
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Les Propostes originades en el sí del CITM (3.1) inclouran en el seu redactat el/la professor/a que 
dirigirà el corresponent TFG, que no necessàriament ha de ser el/la professor/a que fa la proposta. 
 
Les propostes de TFG corresponents a l’apartat 3.2 seran dirigides per un/a professor/a 
vinculat/da al CITM i que serà nomenat per el/la Professor/a Coordinador/a de TFG del centre.  
 
En el cas de les propostes de l’apartat 3.3, per part d’una/a alumne/a del CITM, si l’alumne/a ho 
creu convenient, pot proposar mitjançant instància dirigida al/la Professor/a Coordinador/a de TFG 
del centre que sigui acceptat/da com a Director/a del seu TFG un/a professor/a universitari/a no 
vinculat al CITM o un/a professional de prestigi en l’àmbit de desenvolupament del TFG. Per tal 
d’argumentar la sol·licitud, l’alumne/a adjuntarà a la instància un breu CV de la persona proposada 
amb referències explícites a la seva idoneïtat per la direcció del TFG així com dades de contacte. 
 
El/la professor/a Coordinador/a de TFG remetrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica per tal 
d’autoritzar o denegar la proposta. En cas d’acceptació, el/la professor/a Coordinador/a de TFG 
nomenarà, per delegació de la Comissió Acadèmica, un/a professor/a adscrit al CITM que actuarà 
com a Co-director/a del TFG.   
 
Les Propostes corresponents a les modalitats 3.3, propostes dels propis alumnes, han d’anar 
signades per un/a professor/a que, amb aquesta signatura, accepta dirigir el TFG en qüestió. És 
responsabilitat de l’alumne/a cercar un/a professor/a disposat a assumir la Direcció del TFG i de 
fer-ho dintre dels terminis establerts per tal de poder realitzar la Inscripció del TFG. El/la 
Professor/a  Coordinador/a del TFG del centre orientarà als/les alumnes en la tria de Professor/a 
Director/a de TFG. 
 
Els TFG desenvolupats durant estades de mobilitat internacional (apartat 3.4) seran dirigits per 
professor/es vinculats al CITM mitjançant els sistemes telemàtics disponibles a tal efecte. En el 
cas que la institució universitària d’acollida de l’alumne opti per nomenar un/a professor/a Tutor/a o 
Director/a del TFG, aquest/a tindrà la consideració de Co-Director/a del TFG. El/la Professor/a 
Coordinador/a de Relacions Internacionals serà l’encarregat/da de facilitar la comunicació entre 
el/la Director/a del TFG i aquest/a Co-Director/a. 
 
Si el centre d’acollida tingués establert que els alumnes amb beca de mobilitat internacional 
residents han de defensar el TFG i ser-ne avaluats pel seu professorat, el/la Professor/a 
Coordinador/a de Relacions Internacionals del CITM vetllarà, d’acord amb el/la Cap d’Estudis del 
centre que els procediments i criteris d’avaluació del centre d’acollida s’ajusten a la Normativa de 
TFG del CITM.  
 
Una vegada realitzada l’avaluació en el centre de destí, el/la Professor/a Coordinador/a de 
Relacions Internacionals del CITM remetrà la documentació generada al/la Cap d’Estudis i al/la 
Professor/a Coordinador/a de TFG per tal que el resultat de la qualificació es reflecteixi a 
l’expedient de l’alumne. 
 
Si un/a alumne/a amb beca de mobilitat internacional roman al país d’acollida en la data assignada 
per defensar el TFG davant un Tribunal del CITM, el centre farà els esforços necessaris per tal de 
disposar de mitjans telemàtics que facilitin la Presentació i Defensa en aquestes circumstàncies. 
 
5. FUNCIONS DEL/DE LA PROFESSOR/A DIRECTOR/A DE TFG  
La funció del/de la Director/a de TFG és la d’ajudar a l’alumne en el desenvolupament de la 
Proposta de TFG, previsió de la temporització, incitar i facilitar la cerca d’ajuda i consulta inter-
disciplinària, supervisar i corregir la Memòria del TFG i ajudar en la preparació de la Presentació i 
Defensa davant del Tribunal. El conjunt de tasques han de contemplar tant els aspectes més 
generals com els tècnics, d'investigació i d’anàlisi.  
 
És funció també del Director/a de TFG formar part del Tribunal, com a secretari/a, en l’acte de 
Presentació i Defensa de l’alumne. Les preguntes o aclariments que el Tribunal consideri 
necessaris fer al/la Director/a del TFG, es realitzaran a porta tancada en el lloc destinat a la 
deliberació del Tribunal. També en aquest moment el/la Director/a de TFG podrà realitzar les 
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aportacions que consideri oportunes vist el desenvolupament del torn de preguntes a l’alumne 
durant la Defensa.  
 
El/la professor/a Director/a de TFG té la potestat de no signar l’autorització per que l’alumne 
procedeixi a la Presentació i Defensa davant el Tribunal si considera que el nivell aconseguit 
durant el desenvolupament del Projecte no és el suficient o les directrius encomanades a 
l’alumne/a no s’han acomplert. En aquest supòsit, el Director de TFG remetrà al Professor/a 
Coordinador/a de TFG un informe en el que raonarà els motius pels quals decideix impedir la 
Presentació i Defensa del Projecte.  
 
El/la Director/a de TFG pot presentar al Professor/a Coordinador/a de TFG la renuncia a seguir 
dirigint el projecte mitjançant un informe escrit argumentat si l'alumne reitera l’incompliment de les 
tasques acordades.  
 
6. DOCUMENTACIÓ  
Els documents relacionats amb el desenvolupament del TFG i vinculats a la temporització que 
s’especifica més endavant, són:  
 
6.1. Proposta del TFG. 
  
6.2. Inscripció del TFG. 
 
6.3. Matriculació del TFG. 
 
6.4. Autorització de Dipòsit. 
  
6.5. Dipòsit del TFG. 
  
6.6. Acta d’avaluació.  
 
Els documents amb les diverses propostes de TFG del CITM es faran arribar als alumnes de tercer 
curs i als de quart curs pendents de matricular el TFG per tal que els puguin consultar i posar-se 
en contacte amb el/la Professor/a Director/a assignat/da per tal d’inscriure el TFG corresponent.  
 
Les Propostes de TFG dels propis alumnes hauran de ser escrites emplenant el document 
Proposta_TFG.doc (6.1) que els proporcionarà el/la professor/a coordinador/a de TFG; una 
vegada emplenat i signat per el/la professor/a que el dirigirà, l’alumne haurà de lliurar el document 
a secretaria per procedir a la Inscripció del TFG. Tot aquest procés cal que sigui realitzat en el 
període establert i amb els terminis que s’especifiquen a l’apartat 8.Procés administratiu.  
 
El document d’Autorització de Dipòsit (6.4)  estarà penjat al Campus Virtual Atenea i haurà de ser 
penjat per l’alumne a la Tasca de Lliurament corresponent, signat pel Director del TFG, juntament 
amb la memòria del TFG, un cop acabat. 
 
La documentació de Matrícula (6.2), Inscripció de TFG (6.3), Dipòsit de TFG (6.5) i Acta 
d’avaluació (6.6) es generarà a Secretaria Acadèmica en els períodes i horaris establerts  
 
En el document Acta d'Avaluació (6.6), el Tribunal reflecteix la qualificació amb nota numèrica i 
aproximació d’una dècima de punt. Els criteris d'avaluació del TFG s'especifiquen en l'apartat 
13.Avaluació i qualificació del TFG. 
 
7. PROCÉS ADMINISTRATIU  
El procés administratiu de desenvolupament del TFG comprèn les fases següents:  
 
7.1. Inscripció del TFG: Per realitzar la inscripció, l’alumne haurà de tenir totes les assignatures 
obligatòries de 2n i 3er curs aprovades, o susceptibles de ser aptes, d’acord amb els mecanismes 
per portar a terme l’avaluació curricular. La Inscripció del TFG inclou la redacció de la Proposta de 
TFG i l'acord del Director/a de TFG, de manera que cal tenir clar, en el moment de fer la Inscripció 
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de TFG, quin serà el tema del treball que l’alumne es planteja desenvolupar. Per tal de fer la 
Inscripció, l'alumne ha de lliurar a la secretaria del centre el Document de Proposta de TFG 
degudament emplenat i signat per ell mateix i pel Director/a del TFG. A partir d’aquí s’iniciarà el 
tràmit a secretaria i l’alumne podrà consultar, a través de l’e-secretaria, si la inscripció ha estat 
formalitzada. 
La inscripció s’haurà d’haver formalitzat abans de matricular els crèdits corresponents al Treball 
Final de Grau. Per tant, s’estableixen dos terminis per lliurar la proposta de TFG: 
 

- Abans de la finalització de la primera semana de juliol, per poder matricular el TFG durant 
les dates establertes per la matrícula de 4rt curs. 

 
- Abans de la finalització de la sisena semana lectiva del semestre 7. En aquest cas, la 

matrícula del TFG es formalitzarà durant el mes de febrer, sol.licitant una ampliació de 
matrícula. 

 
En qualsevol dels dos casos, el termini de dipòsit serà el mateix, tal com s’especifica a l’apartat 8, 
sempre i quant es formalitzi la matrícula en el període establert, després de fer la inscripció. 
 
En el cas que l’alumne vulgui fer una modificació de la proposta durant el desenvolupament del  
seu TFG, haurà de sol.licitar-ho mitjançant una instancia signada pel propi alumne i presentant el 
document amb la nova proposta, signat per l’alumne i pel seu director/a de TFG. Aquests dos 
documents es penjaran a l’aula de TFG del Campus Virtual Atenea. Si la modificació de proposta 
inclou un canvi de director/a, caldrà presentar també una sol.licitud de canvi de director/a. La 
modificació de proposta haurà de ser acceptada per la Comissió Acadèmica i no podrá suposar un 
augment de les hores previstes de dedicació del director/a de TFG. 
 
 
7.2. Matrícula del TFG: La matrícula del TFG es podrà realitzar a l’inici del Semestre 7 amb la 
resta de crèdits del 4rt Curs (en el cas en que s’hagi fet la inscripció en el primer període 
especificat a l’apartat 7.1) o més endavant. Dintre del termini previst per a la convocatòria 
corresponent, l'alumne haurà de matricular els 12 crèdits corresponents al TFG. Per a fer això, 
l’alumne/a podrà tenir pendents, com a màxim, els crèdits corresponents a les assignatures 
optatives i les pràctiques en empresa a banda dels corresponents al Semestres 7 i 8. També es 
pot matricular el TFG durant el mes de Febrer (prèvia sol.licitud d’una ampliació de matrícula), en 
el cas en que s’hagi fet la inscripció durant el segon període especificat a l’apartat 7.1.  
 
Com a cas excepcional, els alumnes que hagin realitzat estades de mobilitat internacional podran 
matricular el TFG a 4rt curs tenint pendents un màxim de 15 crèdits d’assignatures obligatòries de 
3er curs; sempre i quan estiguin matriculant tots els crèdits que els falten per acabar el Grau. En 
aquest cas, es requerirà l’autorització del professor/a Coordinador/a de Relacions Internacionals i 
caldrà complir amb allò establert a la normativa acadèmica de la UPC en quant a matriculació de 
crèdits. 
 
Altrament, les estudiantes i estudiants que no acompleixin amb les anteriors condicions poden 
sol·licitar mitjançant instància argumentada dirigida al/a la Director/a del centre que se’ls autoritzi a 
matricular els crèdits del TFG.  
 
 
7.3. Dipòsit de TFG: Dintre del termini previst per la convocatòria corresponent o per la data 
d’ajornament en cada cas, l’alumne/a realitzarà el Dipòsit del TFG a les Tasques de Lliurament 
corresponents del Campus Atenea. Aquest acte implica el lliuraments de: 
 

• Document d’autorització de la presentació davant Tribunal signat per el/la Professor/a 
Director/a del TFG, mitjançant el procediment autògraf o electrònic previst en els 
mecanismes de funcionament del centre. El director/a del TFG podrà negar-se a signar 
aquest document si l’alumne no l’ha mantingut al corrent del desenvolupament del treball 
o si no li ha fet arribar la memòria per revisar amb temps suficient (aquest temps serà 
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d’un mínim de dues setmanes abans de la data límit de dipòsit, però es pot ampliar en 
funció de la càrrega de treball del director/a de TFG). 

• Document electrònic en format Portable Document Format (.pdf) de la Memòria del TFG. 
La Memòria del TFG s’ajustarà a les pautes marcades per els diferents documents de 
suport que l’alumne te al seu abast entre els material de l’Aula de TFG. 

• Material (imatges, layouts, en suport físic en els TFG en que aquest aspecte es consideri 
necessari i/o rellevant). En els TFG en que aquest supòsit sigui el cas, la Memòria del 
TFG haurà d’especificar el Dipòsit d’aquests materials d’acompanyament per tal que els 
membres del Tribunal assignat en siguin conscients i els puguin revisar. 

 
Per poder realitzar el Dipòsit del TFG, l'alumne/a podrà tenir com a màxim crèdits pendents 
corresponents a les assignatures optatives i les pràctiques en empresa. Altrament, les estudiantes 
i estudiants que no acompleixin amb aquesta condició poden sol·licitar mitjançant instància 
argumentada dirigida al/a la Director/a del centre que se’ls autoritzi a realitzar el Dipòsit del TFG. 
 
En el supòsit anterior i donat que arribada la data de la Presentació i Defensa davant del Tribunal, 
persistís la circumstància de tenir pendents alguns crèdits d’assignatures optatives o de pràctiques 
en empresa, l'alumne/a podrà presentar i defensar el TFG i ser avaluat.  
 
7.4. Presentació i Defensa del TFG: L'acte de Presentació del TFG consisteix en una exposició 
resumida del contingut i procés de desenvolupament del TFG davant el Tribunal nomenat a aquest 
efecte. Aquesta exposició ha de completar-se amb una projecció que faciliti i complementi el 
seguiment de les explicacions. El temps previst per a la Presentació per part de l'alumne no ha 
d’excedir els 20 minuts. A continuació es procedeix a la Defensa davant les qüestions plantejades 
pels membres del Tribunal; el torn de preguntes l’atorga el/la President/a del Tribunal començant 
pel/la Vocal, seguint pel/la Secretari/a i acabant per ell/ella mateix/a. El torn pot repetir-se si es 
considera oportú. El conjunt del procés, inclosa la presentació per part de l’alumne/a i la 
deliberació del Tribunal, no és aconsellable que excedeixi de 60 minuts. 
 

L'acte de Presentació i Defensa és públic i, per tant, pot assistir-hi qui ho desitgi encara que sense 
dret a intervenir. Finalitzada la Defensa, el Tribunal es retirarà per a deliberar a porta tancada.  
 
 
8. TERMINIS D’EXECUCIÓ DEL TFG  
Els terminis d’execució de les diverses fases del TFG son els següents:  
 
8.1. Inscripció del TFG: El primer període d’inscripció finalitzarà la primera setmana del mes de 
juliol (per poder matricular el TFG en les dates de matrícula de les assignatures de quart curs). En 
el cas de no haver matriculat el TFG durant el període de matrícula de les altres assignatures de 
quart curs, hi haurà un segon termini d’inscripció que finalitzarà a l’acabar la sisena setmana 
lectiva del Semestre 7. Cada curs, es comunicaran en el Campus Virtual Àgora la data i hora límits 
 
8.2. Matrícula del TFG: Durant el període de matriculació de les assignatures de quart curs o a 
l’inici del semestre 8 (prèvia sol.licitud d’una ampliació de matrícula); cada curs, es comunicaran la 
data i hora concretes. 
 
8.3. Dipòsit del TFG: Com a màxim al finalitzar la darrera setmana del mes de juny al final del 
Semestre 8. Cada curs, es comunicaran en el Campus Virtual Atenea la data i hora límits.  
 
8.4. Presentació i Defensa del TFG: La Presentació i Defensa davant de Tribunal dels TFG 
dipositats dintre dels terminis establerts en el mes de juny, es produirà durant el mes de juliol. Si el 
nombre de TFG i la disponibilitat horària i d’espais ho impedissin, el nombre necessari de 
Presentacions i Defenses es traslladarà a l’inici del curs següent, durant els mesos de setembre i 
octubre. 
  
8.5. Ajornament del Dipòsit del TFG. A banda de les causes justificades de malaltia i/o força major, 
en el cas que les circumstàncies o dificultats sorgides durant el desenvolupament del TFG així ho 
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aconsellin, l’alumne, d’acord amb el/la professor/a Director/a del TFG, podrà sol·licitar un termini 
d’ajornament per dipositar el TFG. Aquest termini no podrà superar els tres mesos a comptar des 
de la data de lliurament que li correspongui segons l’esmentat en els paràgrafs anteriors.  
 
8.6. Ajornament del Dipòsit de TFG vinculats al Semestre 8: L’ajornament del Dipòsit dels TFG 
vinculats al Semestre 8 es podrà realitzar en les mateixes condicions que les descrites a l’apartat 
8.5. 
 
8.7. Mecanisme de sol·licitud d’ajornament. Els ajornaments esmentats en el paràgraf anterior, es 
sol·licitaran mitjançant instància dirigida a la/el professora/or Coordinadora/or de TFG. Les 
instàncies, el model de les quals romandrà dipositat en format electrònic a l’Aula corresponent del 
Campus Virtual Atenea, es presentaran a l’espai corresponent del mateix Campus Virtual Atenea, 
signades per l’alumne/a i per la/el professora/r Directora/r del TFG, per tal que s’enregistrin. Adjunt 
a la instància, es presentarà documentació que doni suport a l’argumentació de la sol·licitud 
d’ajornament. El/la professor Coordinador/a de TFG comunicarà per escrit la resolució de la 
sol·licitud d’ajornament, que també podrà ser consultada per l’alumne a l’e-secretaria. 
 
9. ALUMNES AMB BECA DE MOBILITAT INTERNACIONAL  
Tenint en compte que l’adjudicació de beques de mobilitat internacional es produeix a principis o 
meitats del Semestre 8, aquells alumnes que en tinguin sol·licitada una i pensin utilitzar-la per 
desenvolupar el seu TFG i/o assignatures Optatives, hauran de tenir matriculats els crèdits del 
TFG i formalitzada la seva Inscripció en els terminis i condicions que s’han esmentat anteriorment. 
 

A partir del moment en que, ja adjudicades les beques de mobilitat internacional, l’alumne conegui 
el seu destí, podrà sol·licitar un canvi o reorientació de la Inscripció del seu TFG per adequar-lo a 
les possibilitats i oportunitats de desenvolupament del país i centre de destí. Per formalitzar 
aquests canvis haurà de sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida al/a la Professor/a 
Coordinador/a de TFG signada per ell/ella mateix/a i per el/la Professor/a Director/a corresponent i 
adjuntant documentació on s’acrediti la concessió de la beca de mobilitat internacional i les dades 
de durada i centre de destinació.  
 
En el cas dels alumnes que siguin dirigits per professors/res adscrits al CITM i defensin finalment 
el TFG al CITM, els terminis per realitzar el dipòsit i defensa del TFG seran els mateixos que s’han 
establert a l’apartat 8 d’aquesta normativa. Pels alumnes que defensin el TFG en universitats 
estrangeres, serà el centre de destí qui especifiqui els terminis i dates de lliurament i defensa, 
sempre i quan s’ajustin als terminis màxims que estableix aquesta normativa. En aquest cas, en el 
tribunal hi haurà de participar un professor del CITM. 
 
10. TRIBUNALS DE TFG  
Els Tribunals d’Avaluació de TFG tenen al seu càrrec l'avaluació dels TFG. Aquests Tribunals són 
nomenats per la Comissió Acadèmica que delega en el/la Professor/a Coordinador/a de TFG, el 
qual els designa atenent a la tipologia i contingut de cada TFG. Com ja s’ha esmentat 
anteriorment, la composició de cada Tribunal i els horaris de Presentació i Defensa de cada TFG 
es publicaran almenys amb deu dies naturals d'antelació a la data corresponent. 
 

Els Directors/es de TFG podran suggerir al Professor/a Coordinador/a de TFG la idoneïtat de la 
composició del Tribunal en relació a les distintes àrees de coneixement del Centre. Els Tribunals 
de qualificació de TFG estan compostos per tres membres: 
 

10.1. Un/a professor/a universitari/a que actuarà com a President/a. 
 
10.2. El/la Director/a (o el/la Ponent) del TFG que actuarà com a Secretari/a. 
  
10.3. Un/a professor/a del CITM que actuarà com a Vocal. 
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11. FUNCIONS DELS MEMBRES DELS TRIBUNALS  
Les funcions comunes als membres del tribunal de TFG son les següents: 
  
11.1. Lectura, visualització i estudi de les memòries i material dels TFG que els correspongui 
avaluar; en aquest sentit, el material gràfic o fotogràfic original presentat per els alumnes, 
romandrà a la Mediateca del CITM a disposició del membres del Tribunal que l’hauran de visionar 
abans de la data de Presentació i Defensa assignada. 
 
11.2. Assistència en l'horari previst a les sessions de Presentació i Defensa. 
  
11.3. Realitzar les preguntes que considerin oportunes en el torn corresponent a la Defensa. 
  
11.4. Escoltar a porta tancada les aportacions del/de la Director/a del TFG sobre la Defensa 
realitzada per l’alumne/a i formular-li les preguntes que considerin oportunes. 
  
11.5. Avaluar el contingut i la presentació del TFG segons els criteris especificats en aquesta 
Normativa. 
 
11.6. Signar l’Acta d’Avaluació.  
 
A demés de les descrites anteriorment, les funcions del/de la President/a i del/de la Secretari/a del 
Tribunal d'Avaluació són: 
  
11.7. El/la President/a:  
11.7.1. Moderar el desenvolupament del l’acte de Presentació i Defensa, ajustant-se en tot 
moment a la Normativa establerta pel Centre i als horaris designats. 
11.7.2. Cercar el consens entre els membres del Tribunal durant les deliberacions del mateix, 
prendre les decisions oportunes al respecte i emplaçar al Professor/a Coordinador/a de TFG o la 
Direcció del centre per les decisions que, segons el seu criteri, siguin de la seva competència. 
11.7.3. En acabar el procés de deliberació, comunicar a l’alumne/a la qualificació atorgada. 
 
11.8. El/la Secretari/a: 
11.8.1. Emplenar l’Acta de Qualificació del TFG i vetllar per la signatura dels membres del 
Tribunal. 
11.8.2. Lliurar l’Acta signada a secretaria Acadèmica.   
 
12. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL TFG  
El Tribunal d'Avaluació qualificarà el TFG tenint en compte tots els aspectes que consideri 
rellevants del mateix i els ponderarà d'acord amb les característiques específiques de cada TFG. 
Al marge dels aspectes particulars que es cregui oportú considerar en cada cas, el Tribunal 
d'avaluació valorarà:  
 
12.1. La correlació entre la proposta i el resultat. 
 
12.2. La consolidació de coneixements. 
 
12.3. La integració multi-disciplinar. 
 
12.4. L’aportació de nous coneixements. 
 
12.5. La qualitat de la memòria. 
 
12.6. La qualitat de la presentació oral i audiovisual. 
 
Aquesta avaluació suposarà el 100% de la nota. 
 
La nota numèrica amb aproximació del primer decimal es recollirà en l'Acta d'Avaluació de TFG 
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individualitzada per a cada alumne. En aquest document existeix un apartat de justificació de les 
qualificacions del que el Tribunal pot fer ús. Una vegada signada l'Acta d'Avaluació de TFG, el/la 
President/a del Tribunal convidarà a l'alumne a passar al recinte on s'hagi realitzat la deliberació 
del Tribunal i li comunicarà la qualificació obtinguda. 
 
En els casos en que el Tribunal proposi la qualificació de Matrícula d’Honor, la justificació de les 
qualificacions en els diferents conceptes és obligatòria així com la indicació de l’ordre de prioritat 
dels mateixos, tot plegat seguint les indicacions del model d’Acta d’Avaluació. Al final de cada 
curs, la Comissió d’Avaluació de Projectes es reunirà per decidir quines de les Matrícules d’Honor 
proposades seran atorgades, en base a les justificacions aportades pels corresponents Tribunals. 
Com a màxim es podran atorgar a un 5% dels estudiants matriculats de TFG en el curs 
corresponent. 
 
Si després de publicades les qualificacions de TFG per Secretaria Acadèmica, un alumne volgués 
demanar revisió de la nota adjudicada al seu TFG, haurà, en primer lloc, de sol·licitar entrevista 
conjunta amb el/la Professor/a Coordinador/a de TFG i el/la President/a del Tribunal. Aquesta 
sol·licitud la pot fer immediatament desprès de conèixer la qualificació obtinguda. El/la President/a 
del Tribunal procedirà a explicar a l'alumne els aspectes valorats en la deliberació dels membres 
del Tribunal que han motivat la qualificació. 
 
 
En cas de persistir l'alumne en la seva intenció de sol·licitar revisió de la nota, haurà de fer-ho 
dirigint una instància al/la Professor/a Coordinador/a de TFG. El/la Professor/a Coordinador/a de 
TFG la remetrà a la Comissió Acadèmica qui, una vegada estudiada i acceptada si ho considera 
pertinent, nomenarà un Tribunal Especial que no pot estar compost per cap dels membres del 
Tribunal que va qualificar el TFG en primera instància. En cas contrari, comunicarà a l'alumne per 
escrit la denegació argumentada. En cas afirmatiu, el/la Professor/a Coordinador/a de TFG, per 
delegació de la Comissió Acadèmica, designarà una nova data perquè l'alumne realitzi de nou la 
Presentació i Defensa del Projecte. Aquesta data haurà d’anunciar-se amb un mínim de deu dies 
naturals d'antelació com es fa en el procediment habitual. A partir d’aquí, es seguirà el 
procediment habitual ja esmentat.  
 
 
13. DISPOSICIÓ FINAL  
Els conflictes, dubtes i deficiències d'aquesta Normativa els resoldrà, en primera instància, la 
Comissió Acadèmica a proposta del/de la Professor/a Coordinador/a de TFG. 
 
 
 

Terrassa, Juliol de 2013 


