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Calendari TFM 2018-19 

Calendari TFM del Màster de Formació del Professorat 

(Curs acadèmic 2018-19) 

 

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

Màster: 

 

16 de novembre de 2018. 16,00 hores. Aula A01. Edifici Guillem Cifre.  

Especialitzacions: Tecnologia de Serveis, Disseny i Dibuix, Física i Química, 

Matemàtiques; Música i Tecnologia Informàtica. 

 

16 de novembre de 2018. 18,00 hores. Aula AVC07. Edifici Guillem Cifre. 

Especialitzacions: Anglès i Alemany, Filosofia, Llengua Castellana i Catalana. 

Eivissa: Seu universitària, aula AV06. Menorca: Seu universitària, aula AV03. 

 

23 de novembre de 2018. 16,00 hores. Aula AB21. Edifici Gaspar Melchor de 

Jovellanos. Especialitzacions: Orientació Educativa. 

 

23 de novembre de 2018. 18,00 hores. Aula AB22. Edifici Gaspar Melchor de 

Jovellanos. Especialitzacions: Educació Física, Geografia i Història, i Biologia i 

Geologia. 

 

• Assignació de tutors: mes de novembre (vegeu-ne detalls a continuació) 

• Idoneïtat de la temàtica del TFM. Els alumnes podran comunicar al tutor el títol 

provisional del TFM acompanyat d’un breu resum de la temàtica que s’hi tractarà. 

Termini: fins dia 12 de març de 2019. 

• A l’Aula Digital (assignatura TFM) s’informarà els alumnes de les propostes 

temàtiques per a l’elaboració i tutorització del TFM oferides per part d’aquells 

professors-tutors que n’hagin presentat, de manera que els alumnes que estiguin 

interessats en alguna proposta puguin contactar amb el professor corresponent, el 

qual, si ho accepta, podrà passar a ser-ne el tutor (vegeu-ne la pàgina 4). 

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

pendents de concretar. 

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

 

El procediment tant per a la inscripció com per a la sol·licitud d’avaluació es realitzarà 

mitjançant la plataforma virtual a la qual es pot accedir a través de l’enllaç 

https://postgrau.uib.es/tfm, fent ús de les credencials personals d’accés de la 
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UIBdigital. En cas de dificultats amb aquest procediment electrònic, podeu contactar 

amb Maria del Mar Ordóñez, dels serveis administratius del Centre de Postgrau 

(postgrau@uib.es), o telefonar al 971 17 27 75 (en horari d’atenció al públic). 

Accedint a la plataforma virtual en qualsevol moment, els alumnes, els tutors i el 

coordinador poden conèixer l’estat dels Treballs de Fi de Màster que presenten o 

gestionen. 

 

• Inscripció del TFM: 

Els terminis per a la inscripció són: 

Convocatòria febrer:  

De l’1 de desembre fins a les 23.59 h del 21 de desembre de 2018.  

*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 18 de març fins a les 23.59 h del 27 de maig de 2019. 

Convocatòria setembre: Del 3 de juny fins a les 23.59 h del 11 de juliol de 2019. 

 

Un cop realitzada la inscripció, els serveis administratius n’informaran el tutor, que en 

confirmarà l’acceptació també a través de la plataforma. Una vegada acceptada la 

inscripció pel tutor es comunicarà 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’alumne 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: 

Els terminis de presentació a la plataforma virtual són els següents: 

Convocatòria febrer: Del 11 al 15 de febrer de 2019, fins a les 23.59 hores 

Convocatòria juny: Del 29 maig fins dia 4 de juny de 2019, fins a les 23.59 h 

Convocatòria setembre: Del 15 juliol fins dia 19 de juliol de 2019, fins a les 23.59 h 

 

IMPORTANT: Un cop realitzada la sol·licitud, els serveis administratius n’informaran el 

tutor, que en el termini màxim de tres dies, donarà la conformitat tant del lliurament 

com de la llicència de distribució a través de la plataforma. 
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• Lliurament de l’informe de valoració del tutor al secretari del tribunal del TFM (tasca 

del tutor): 

Convocatòria febrer: fins dia 28 de febrer de 2019 

Convocatòria juny: fins dia 13 de juny de 2019 

Convocatòria setembre: fins dia 24 de juliol de 2019 

 

• Exposició i defensa del TFM davant el tribunal: 

Convocatòria febrer: entre el 5 i el 7 de març de 2019 

Convocatòria juny: entre el 18 i el 28 de juny de 2019 

Convocatòria setembre: entre el 3 i el 6 de setembre de 2019 

 

*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 (UIBDigital) i la guia per a 

l’elaboració del TFM (Aula Digital). 

Coordinació del TFM: Dra. Maribel Ripoll (fòrum individualitzat per a tutories de l’Aula 

Digital. Adreça alternativa: ripollmaribel@gmail.com) 

 

Calendari d’assignació tutors  

1. Comunicació de línies temàtiques per part dels tutors: del 15 al 26 d’octubre de 

2018. Publicació de línies temàtiques: 27 d’octubre de 2018. 

2. Comunicació a la direcció de les desiderata, tant d’alumnes com de professors: del 5 

al 16 de novembre. 

3. Publicació 1a assignació: 20 de novembre de 2018 

4. Període d’esmenes/canvis: del 21 de novembre al 3 de desembre de 2018. 

5. Assignació definitiva: 5 de desembre de 2018 

6. Comunicació de la direcció a Aula Digital/Campus Extens de les assignacions, perquè 

puguin fer grups per tutor: 10 de desembre de 2018. 

7. A partir de dia 7 de gener, primer contacte del tutor amb els alumnes. 
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Assignació de tutors per a TFM presentats a la convocatòria febrer (alumnes de 

continuació) 

Dues situacions: 

a) Que continuïn amb el mateix tutor del curs anterior.  

Si l’alumne vol continuar amb mateix tutor, i el tutor ho accepta, s’ha de comunicar 

per correu electrònic a la direcció abans de dia 15 d’octubre. 

 

b) Canvi de tutor: han d’informar-ne la direcció per correu electrònic abans de dia 15 

d’octubre. 

Si tenen proposta, l’han de comunicar a la direcció del MFP per correu. Si no, del 15 al 

26 d’octubre la direcció contactarà amb els professors de l’especialitat per assignar un 

tutor. Del 26 al 31 d’octubre la direcció comunicarà al tutor i a l’alumne l’assignació 

definitiva, així com a Campus Extens i als serveis d’administració del CEP perquè donin 

d’alta els grups a l’Aula Digital. A partir de dia 2 de novembre es prodrà procedir a la 

tutorització.  

 


