
 

 

Portada del TFG/TFM automàtica 

Els TFG/TFM han de ser aprovats per les CAT’s de la ERT’s a les quals estan adscrites les titulacions. Amb la 
finalitat d'evitar que quan l'estudiant deposita el treball per a la defensa, aquest haja de ser rebutjat per la ERT 
perquè no coincideix la portada amb les dades aprovades per la CAT (títol, tutor, cotutores, curs acadèmic…), s'ha 
implementat la creació de la portada de manera automàtica. 

1.1 Consulta Esborrany de la portada per l'estudiant 

Una vegada que el treball ha sigut acceptat per la CAT (excepte els treballs en mobilitat), l'estudiant podrà 
generar un esborrany de la portada del seu treball. Per a això es dirigirà a l'opció de menú TFG/TFM: Portada 
memòria 

 

 

 

Es tracta simplement d'un esborrany, que en cap moment té caràcter oficial i únicament té caràcter 
informatiu perquè puguem comprovar les dades que figuraran en el document de portada que Ebrón ens adjunte 
automàticament quan pugem la documentació de la memòria més endavant en realitzar la sol·licitud de defensa. 

L'estudiant haurà de comprovar que les dades que apareixen en l'esborrany són correctes abans de realitzar 
la sol·licitud de defensa/reconeixement, perquè una vegada s'haja realitzat tal sol·licitud, ja no serà possible 
modificar les dades com per exemple el títol. 

En cas que el títol no es corresponga amb el títol del treball que s'estiga desenvolupant, haurà de realitzar-se 
la sol·licitud de canvi de títol seguint les instruccions que pot consultar en la web de la EPSA 
http://www.epsa.upv.es/trabajo_fin_grado.php?lang=va&p=e 

1.2 Creació portada automàtica en depositar la memòria del treball per a la defensa 

Durant el procés de sol·licitud de la defensa i en carregar el pdf de la memòria del Treball en el Sistema, 
l'aplicació generarà automàticament la portada amb les dades del treball i l'adjuntarà com a primera pàgina del 
document, no sent necessari que l'alumne genere cap altra portada, per tant, el pdf memòria haurà de començar 
amb la pàgina on aparega el resum i les paraules clau tal com s'indica en les instruccions. 

Aquesta generació automàtica no serà aplicable als treballs en mobilitat, i serà l'alumne qui haurà d’establir la 
portada que considere oportuna per al seu treball. 

http://www.epsa.upv.es/trabajo_fin_grado.php?lang=va&p=e

