
Procediment excepcional per a la defensa de TFG/TFM 
mitjançant videoconferència 

Amb la finalitat que l’activitat acadèmica d’avaluació defensa de TFG/TFM pugui 

desenvolupar-se amb la màxima normalitat possible durant el període de suspensió de 

les activitats acadèmiques presencials, l’EPS habilita el següent procediment 

extraordinari: 

Sessió pública: 

Cal garantir el caràcter de sessió pública de l’acte d’avaluació i defensa. Per això es 

publicarà la llista de tribunals TFG/TFM a la web de l’Escola Politècnica Superior de la 

UdG, tal com es fa amb la defensa de TFG/TFM presencials. Tothom que vulgui 

participar en la videoconferència ho ha de demanar prèviament mitjançant un correu 

electrònic a l’adreça del president del TFG/TFM. 

A les persones que hagin sol·licitat participar el president els enviarà l’enllaç a la 

videoconferència. 

Acreditació de la identitat de l’estudiant: 

Per garantir l’acreditació de la identitat de l’estudiant, abans de l’inici de l’acte se 

sol·licitarà a l’estudiant que acrediti la seva identitat mitjançant el document nacional 

d’identitat (DNI), NIF/NIE o passaport. 

Interacció entre l’estudiant i el tribunal: 

Per garantir la interacció entre l’estudiant i el tribunal, durant la videoconferència 

s’haurà de permetre: 

 l’exposició i defensa per l’estudiant, de manera síncrona, de la feina realitzada  

davant els membres del tribunal. 

 La formulació de totes les qüestions que es consideri oportunes per part del 

tribunal, que l’estudiant haurà de respondre. 

Per poder complir aquests requisits s’utilitzarà la plataforma Google Meet, plataforma 

oficial, que permet gravar la sessió i accedir a la sala de videoconferència proporcionant 

un enllaç. 

Gestió de la defensa: 

El president comunicarà per correu electrònic a la resta de membres del tribunal, el 

director o directors del TFG/TFM i l’estudiant l’enllaç per a la videoconferència. 

Es recomana assajar prèviament els procediments amb l’estudiantat que ha de defensar 

el TFG/TFM, per a poder detectar i corregir possibles problemes de forma anticipada, i 

per tal d’aconseguir que la defensa del TFG/TFM es desenvolupi amb normalitat. 

És convenient que les persones que segueixen la defensa tinguin els micròfons apagats 

a l’entrar per evitar interaccions inoportunes amb els membres del tribunal i amb 

l’estudiant. A l’inici de la sessió el president demanarà autorització per a gravar-la. 

Prèviament a la deliberació del tribunal es demanarà a les persones que han estat 

seguint la defensa que abandonin la sessió. 

Les qualificacions dels TFG/TFM apareixeran a les actes corresponents. 

 


