
 

Termini extraordinari de defensa 

(Únicament en casos d'excepcionalitat justificada haurà de sol·licitar-se fins el 5 de juny i haurà de ser 
acceptada per la comissió acadèmica de la titulació) 

La instrucció emesa pel VECA de data 14/04/2020 sobre les defenses de treballs fi de grau i màster durant 
la vigència de l'estat d'alarma, estableix un termini màxim per a la defensa dels TFG i TFM matriculats en el 
curs 2019-2020 fins al 15 de desembre de 2020. 
 
Aquest termini màxim s'ha establit atenent les recomanacions sobre criteris generals per a l'adaptació del 
sistema universitari espanyol davant la pandèmia de la Covid-19, durant el curs 2019-2020, emeses pel 
Ministeri d'Universitats. 
 
La instrucció emesa té un caràcter d'excepcionalitat justificada i suggereix que s'aplique la possibilitat 
d'estendre el termini de defensa als treballs que requerisquen d'una pràctica experimental o de camp que 
s'ha vist interrompuda o impossibilitada per l'estat d'alarma actual.  
 
Com pot haver-hi altres circumstàncies que concórreguen i que facen indicada la possibilitat d'estendre el 
termini de defensa, s'estableix el següent procediment per a gestionar la petició d'un alumne: 
 

1. La comissió acadèmica de la titulació tindrà la competència d’aprovar els TFG o TFM que podran 
ajornar la defensa més enllà del 30 de setembre i fins al 15 de desembre de 2020. 

2. Perquè s'atenga aquesta possibilitat es justificarà de forma adequada la causa de l'ajornament de la 
defensa més enllà dels marges temporals del curs 2019-2020.  

3. L'alumne sol·licitarà l'ajornament fins al 5 de juny de 2020 (inclòs). Haurà de remetre la sol·licitud 
emplenada (sol·licitud) al Servei d'Alumnat de la UPV Alcoi a través de la plataforma Policonsulta, 
en què explicarà com li ha afectat la situació de la Covid-19 en el desenvolupament del seu TFG o 
TFM.  

4. L'Escola recaptarà un informe del seu tutor en el mateix sentit, en què es reflectirà, a més, l'estat 
actual del seu TFG o TFM, i el treball desenvolupat per l'alumne.  

5. En cas d'aprovar l'ajornament de la defensa, l'Escola establirà un calendari específic per a aquests 
TFG o TFM, en funció del que permeta la situació sanitària a partir de setembre. 

6. En tot cas, la data de defensa màxima és el 15 de desembre  de 2020, però la data de lliurament del 
TFG o TFM serà unes 3 setmanes abans, per a garantir els tràmits administratius. Es preveu que es 
puguen realitzar dues convocatòries de defensa que podran ser modificades en funció del nombre 
de sol·licituds acceptades per les CAT i dels possibles canvis que es produïsquen en la situació: 

1. Una amb sol·licituds del 13 al 16 d'octubre i defenses entre el 28 d'octubre i 13 de 
novembre. 

2. Una altra amb sol·licituds del 16 al 20 de novembre i defenses entre el 29 de novembre i el 
15 de desembre. 

http://www.epsa.upv.es/docus/tfg_solicitud_autorizacion_defensa_COVID19_va.doc

