
Calendari acadèmic TFG: 

 

 Primavera 2017 

Data 1 
Data per a la presentació de propostes de 

Treball Final de Grau, per part dels 
estudiants. 

3 d’octubre de 2016 
(data límit) 

dilluns 

Data 2 

Data per a la publicació de propostes de 
Treball Final de Grau i de la resolució 

d’acceptació o desestimació de les 
propostes realitzades pels estudiants, per 
part de la Comissió de TFG de cada àrea. 

17 d’octubre de 2016 
(data límit) 

dilluns 

Data 3 
Data per a la presentació de la sol·licitud 

d’adjudicació de TFG, per part de 
l’estudiant. 

24 d’octubre de 2016 
(data límit) 

dilluns 

Data 4 
Data d’adjudicació dels TFG, per part de la 

Comissió de TFG de cada àrea. 

28 d’octubre de 2016 
(data límit) 
divendres 

Data 5 
Període de registre del TFG a e-Secretaria, 

per part de l’estudiant 

del 7 (dilluns) al 14 
(dilluns) de novembre  de 

2016 

Data 5a Lliurament de l’avantprojecte 
13 de gener de 2017 

(data límit) 
divendres 

Data 5b 

Només per l’àrea de Mecatrònica i 
Mitjans Audiovisuals: 

Data límit per a la publicació del resultat 
de l’avaluació de l’avantprojecte, per part 

de la Comissió de TFG corresponent. 

31 de gener de 2017 
(dimarts) 

Data 5c 
Període de matrícula 

(automatrícula) 

del 7 (dimarts) al 9 
(dijous) de febrer de 

2017 

Data 6 
Data pel lliurament de la documentació 
del TFG a la Secretaria de l’EUPMT, per 

part de l’estudiant. 

del 5 al 7 de juny de 2017 
fins les 18 h 

dilluns a dimecres 

Data 7 Període per a la defensa del TFG. 
del 19 de juny al 14 de 

juliol de 2017 

Extensió del TFG 

Data 8 
Data pel lliurament de la documentació 
del TFG a la Secretaria de l’EUPMT, per 

part de l’estudiant. 

del 27 al 29 de setembre 
de 2017 

fins les 14 h 
dimecres a divendres 

Data 9 Període per a la defensa del TFG. 
del 16 al 27 d’octubre de 

2017 
dilluns a divendres 

 

 

 

 


