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PROTOCOL D'ACTUACIÓ DURANT L'EXPOSICIÓ ORAL DEL 
TREBALLE FI DE GRAU/MÀSTER 

A l'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
 

 

Per a la defensa del Treball Fi de Grau/Màster (TFG/TFM) a l'Escola Politècnica Superior (EPS) 

existiran dues modalitats (A i B). La Comissió de cada titulació determinarà quins tipus de Modalitat 

podran seleccionar els  o les estudiants. A continuació, es detallen les característiques de cada 

Modalitat: 

 

• Modalitat A: Exposició oral davant un tribunal amb un temps màxim fixat per la Comissió de 

TFG/TFM de cada titulació. 

 

• Modalitat B: Presentació oral d'un pòster davant un tribunal amb un temps màxim fixat per la 

Comissió de TFG/TFM de cada titulació. 

 

La modalitat s'indicarà quan es presente la documentació per a la lectura. Els estudiants que defensen 

el TFG/TFM mitjançant la Modalitat B hauran d'adjuntar un pòster en el format indicat, al costat de 

la documentació per a la lectura. Les característiques del pòster seran determinades per la Comissió 

de TFG/TFM. 

 

 

MODALITAT A 

 
1. En sessió pública, i una vegada presents tots els membres del tribunal i l'estudiant , el president o 

la presidenta informarà l'estudiant del temps màxim que té per a realitzar l'exposició. A 

continuació, donarà la paraula a l'estudiant  perquè comence la defensa del TFG/TFM, indicant el 

títol del TFG/TFM, el nom de l’estudiant i el nom del tutor o tutora o tutors o tutores. 

 

2. Una vegada finalitzada l'exposició de l'estudiant , el president o la presidenta del tribunal 

comunicarà que s'obri el torn de debat respecte al TFG/TFM i donarà la paraula a la resta de 

membres del tribunal, pel següent ordre: secretari o secretària, vocal i president o presidenta. 

 

3. Finalitzat el debat del tribunal, el president o la presidenta donarà la paraula al tutor o tutora o 

tutors o tutores del TFG/TFM perquè puguen realitzar els comentaris que estimen oportuns. 

 

4. A continuació, també donarà la paraula a qualsevol professor universitari o professora 

universitarial fet que  estiga present a la sala i vulga realitzar algun comentari sobre el TFG/TFM 

presentat. 
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5. El president o la presidenta del tribunal vetlarà pel correcte i respectuós discórrer de l'exposició 

oral i del debat posterior, podent, si així ho estima oportú, interrompre el torn de paraula al  

estudiant o a qualsevol altre membre del tribunal o del públic. 

 

6. Una vegada finalitzat el torn de debat, el president o la presidenta sol·licitarà a l'estudiant  i a tot 

el públic present que abandonen la sala durant uns minuts, durant els quals el tribunal, juntament 

amb el tutor o tutora o tutors o tutores, debatran en privat sobre el TFG/TFM presentat. 

 

7. Finalitzat el debat anterior, els membres del tribunal deliberaran la qualificació del TFG/TFM 

presentat. 

 

8. Una vegada qualificat el TFG/TFM pels membres del tribunal, el secretari o la secretaria del 

mateix cridarà a l'estudiant  i li convidarà de nou a entrar a la sala. 

 

9. Quan l'estudiant  estiga present a la sala, i en sessió pública, el president o la presidenta del 

tribunal comunicarà la qualificació final del TFG/TFM. 

 

10. El tribunal podrà proposar la qualificació de Matrícula d'Honor a la Comissió de TFG/TFM 

mitjançant un informe raonat. A més, cada membre del tribunal haurà d'emetre un vot secret 

positiu proposant Matrícula d'Honor. 

 

 

MODALITAT B 

 
En aquesta modalitat es defensa la memòria del TFG/TFM mitjançant la presentació oral d'un pòster, 

amb les següents característiques: 

 

1. En sessió pública, i una vegada presents tots els membres del tribunal i els estudiants, el president 

o la presidenta informarà l'estudiant del temps màxim per a realitzar la seua presentació del 

treball amb ajuda del pòster d'acord amb l'aprovat en la Comissió de TFG/TFM de cada titulació. 

A continuació, donarà la paraula a l'estudiant  perquè comence la defensa del TFG/TFM, indicant 

el títol del TFG/TFM, el nom de l'estudiant  i el nom del tutor o tutora o tutors o tutores. 

 

2. Una vegada finalitzada l'exposició de l'estudiant, el president o la president del tribunal 

comunicarà que s'obri el torn de debat respecte al TFG/TFM i donarà la paraula a la resta de 

membres del tribunal, pel següent ordre: secretari o secretària, vocal i president o presidenta. La 

duració d'aquest debat l'establirà la Comissió de TFG/TFM de cada titulació. 

 

3. Finalitzat el debat del tribunal, el president o la presidenta donarà la paraula al tutor o tutora o 

tutors o tutores del TFG/TFM perquè puguen realitzar els comentaris que estimen oportuns. La 

duració ho establirà la Comissió de TFG/TFM de cada titulació. 
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4. El president o la presidenta del tribunal vetlarà pel correcte i respectuós discórrer de l'exposició 

oral i del debat posterior, podent, si així ho estima oportú, interrompre el torn de paraula al 

estudiant o a qualsevol altre membre del tribunal o del públic. 

 

5. El tribunal, en finalitzar la sessió pública de tots els pòsters, deliberarà en privat podent convidar 

al tutor o tutora o tutors o tutores, si ho estimara oportú. 

 

6. Una vegada qualificat el TFG/TFM pels membres del tribunal, en el lloc de l'exposició dels 

pòsters, es comunicarà a cadascun dels estudiants la qualificació final del TFG/TFM. 
 

7. El tribunal podrà proposar la qualificació de Matrícula d'Honor a la Comissió de TFG/TFM 

mitjançant un informe raonat. A més, cada membre del tribunal haurà d'emetre un vot secret 

positiu proposant Matrícula d'Honor. 


