
 
 

Calendari TFM del Màster de Formació del Professora t 
(Curs acadèmic 2016-17) 

 
• Assignació de tutors: mes de novembre. 

 
• Idoneïtat de la temàtica del TFM. L’alumnat podrà comunicar al tutor/a el títol provisional 

del TFM acompanyat d’un breu resum de la temàtica que s’hi tractarà. Termini: fins dia 10 
de març de 2017.  
 

• A campus extens (assignatura TFM) s’informarà a l’alumnat de les propostes temàtiques 
per a l’elaboració i tutorització del TFM ofertes per part d’aquells professors-tutors que 
n’hagin presentat, de manera que l’alumnat que estigui interessat en alguna proposta pugui 
contactar amb el professor/a corresponent el qual, si accepta, podrà passar a ser-ne el 
tutor/a. 

 
• Sessions informatives relacionades amb l’elaboració d’un Treball de Fi de Màster: 

 
29 de novembre. 16,30 hores. Edifici Guillem Cifre. Sala de graus.   
Especialitzacions: Biologia i Geologia, Disseny i Dibuix, Física i Química, Matemàtiques; 
Música i Tecnologia Informàtica. 
 
29 de novembre. 18,30 hores. Edifici Guillem Cifre. Aula AVC05. 
Especialitzacions: Anglès i Alemany, Filosofia, Llengua Castellana i Catalana. 
Eivissa: Seu universitària, aula AV07. Menorca: Seu universitària, sala d’actes. 
 
30 de novembre. 16,30 hores. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Aula A03. 
Especialitzacions: Orientació Educativa. 

 
30 de novembre. 18,30 hores. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. Aula A01. 
Especialitzacions: Educació Física, Geografia i Història, i Tecnologia de Serveis. 

 
 

• Reunions amb els tutors del TFM (al menys 3 reunions distribuïdes durant el curs). 
 

 
El procediment tant per a la inscripció com per a la sol·licitud d’avaluació es realitzarà 
mitjançant de la plataforma virtual a la qual s’hi pot accedir a través de l’enllaç 
https://postgrau.uib.es/tfm fent ús de les credencials personals d’accés de la UIBdigital. 
(En cas de dificultats amb aquest procediment electrònic, contactar amb Miquel Àngel 
Pascual dels serveis administratius del Centre de Postgrau (postgrau@uib.es) o telefonar al 
971 172864). 
Accedint a la plataforma virtual en qualsevol moment, alumnat, tutors i coordinador poden 
conèixer l’estat dels Treballs de Fi de Màster que presenten o gestionen com a tutor o 
coordinador.  

 
 
 
 



• Inscripció del TFM (Accés durant el termini establert per fer-ho): 
 

L’alumne haurà de: 
 
1) Accedir a la plataforma virtual a través de l’enllaç https://postgrau.uib.es/tfm amb les 

credencials personal de UIBdigital.  
2) Introduir el títol del TFM i el nom del tutor amb el correu electrònic del tutor. 
3) Adjuntar un resum/guió del TFM en format pdf (no s’accepta el format word). 

Els terminis per a la inscripció són: 
 

Convocatòria febrer: De l’1 de desembre a les 23.59 h del 22 de desembre de 2016  
Els alumnes que facin ús d’aquesta convocatòria han d’haver superat els 54 crèdits restants 
abans de la defensa del TFM. 
 
Convocatòria juny: Del 20 de març a les 23.59 h del 29 de maig de 2017 
Convocatòria setembre: De l’1 de juny a les 23.59 h del 12 de juliol de 2017 
 

 
Un cop realitzada la inscripció, els serveis administratius informaran al tutor que en confirmarà 
l’acceptació també a través de la plataforma.   Una vegada acceptada la inscripció pel tutor es 
comunica també a través de la plataforma la inscripció al coordinador de l’assignatura Treball de 
Fi de Màster que l’acceptarà, acceptació que es comunicarà a l’alumnat per correu electrònic 
enviat des de la plataforma, moment a partir del qual el treball queda com a pendent de lliurament. 
 
 

• Sol·licitud d’avaluació i lliurament del TFM (Accés durant el termini establert per 
fer-ho): 
 

L’alumne haurà de:  
 

1) Accedir a la plataforma virtual a través de l’enllaç https://postgrau.uib.es/tfm amb les 
credencials personal de UIBdigital.  

2) Adjuntar el TFM en format pdf (ja no ha de lliurar un CD).  El model de  portada del 
document TFM es pot descarregar des de "Plantilles per la portada". 

3) A continuació s’han de llegir les condicions de la llicència de distribució i marcar la seva 
acceptació o no. 

4) Finalment, lliurar als serveis administratius del Centre d’Estudis de Postgrau (edifici 
Antoni Ma. Alcover), en horari d’atenció al públic, tres exemplars impresos en paper del 
TFM, signats a la portada només per l’alumne, fins dia 5 de juny (per a la convocatòria de 
juny) i 19 de juliol (convocatòria de setembre). 

Els terminis de presentació a la plataforma virtual són els següents: 
 
Convocatòria febrer:      Del 13 al 17 de febrer de 2017 a les 23.59 hores 
Convocatòria juny:      Del 31 maig fins dia 5 de juny de 2017 a les 23.59 h 
Convocatòria setembre: Del 14 juliol fins dia 19 de juliol de 2017 a les 23.59 h 

 
Un cop realitzada la sol·licitud, els serveis administratius informaran al tutor que en donarà la 
conformitat tant del lliurament com de la llicència de distribució a través de la plataforma. 
 

• Lliurament de l’informe de valoració del tutor/a al secretari del tribunal del TFM (tasca del 
tutor/a):  



 
Convocatòria febrer:   fins dia 28 de febrer de 2017 
Convocatòria juny:   fins dia 13 de juny de 2017 

  Convocatòria setembre:  fins dia 25 de juliol de 2017 
 

• Exposició i defensa del TFM davant el tribunal: 
  

Convocatòria febrer:   entre el 6 i el 8 de març de 2017 
Convocatòria juny:   entre el 19 i el 30 de juny de 2017  
Convocatòria setembre:  entre el 4 i el 6 de setembre de 2017 

 

Nota: Només es pot fer ús d’una sola convocatòria (febrer, juny o setembre) per a cada curs 
acadèmic. La defensa del TFM implica haver superats els 54 crèdits de les restants assignatures. 
Per a més informació sobre el TFM, consultau la guia docent (UIB digital) i la guia per a 
l’elaboració del TFM (campus extens). 

Coordinador TFM: Antoni Ordinas (antoni.ordinas@uib.es) 

Llocs de lliurament 

Mallorca . Serveis administratius del Centre de Postgrau (CEP) a l’edifici Antoni Ma. Alcover. 
Correu electrònic: postgrau@uib.es Campus de la UIB. Ctra. Valldemossa, km 7.5. Palma 07122. 

Menorca. Seu Universitària. Can Salort, C/ Santa Rita, 11. Alaior 07730. 

Eivissa. Seu Universitària. Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa. 


