INSTRUCCIONS DEL TREBALL FINAL D’ESTUDIS
PER AL CURS 2018-2019
1. Els alumnes matriculats al Treball Final d’Estudis (TFE), des del dia 18 fins al 29 d’octubre de
2018, han de lliurar a la secretaria del CSMIB una sol·licitud en la qual hi han de constar les
següents dades:
a) Nom i llinatges de l'alumne i l'especialitat que cursa.
b) La temàtica escollida, la motivació i una breu descripció de què es pretén fer en el treball.
c) El nom de tres professors, per ordre de preferència, com a possibles tutors del treball. Si no
s'indica aquesta dada, s'entén que l'alumne no vol demanar un tutor específic i que el centre
ja n’hi atorgarà un.
d) En cas de segona matrícula o posteriors, si es vol optar per la continuïtat del tutor del curs
passat, també ho ha d’especificar. Si no s'indica aquesta dada, s'entén que no s'hi vol optar i
el centre n’hi atorgarà un.
e) En cas de segona matrícula o posteriors, es pot optar al període d'avaluació avançada. Aquest
període avançat suposa poder fer l’avaluació dins els terminis de les avaluacions ordinàries
del primer i segon semestre. Si no s’indica, es donarà per entès que no es vol optar a aquest
tipus d’avaluació avançada.

2. L'assignació del professor tutor es publicarà el dia 5 de novembre de 2018. És responsabilitat de
l'alumne posar-se en contacte amb el tutor assignat.
3. El període ordinari d'avaluació del TFE és durant el mes de juliol i l'extraordinari durant el mes de
setembre. No es pot fer la seva defensa fins que totes les assignatures per a la obtenció del títol
estiguin aprovades.
4. Els treballs s'han de lliurar i registrar a secretaria en el termini establert, juntament amb la
sol·licitud i la conformitat, signada pel tutor, per a la seva defensa. S'han de lliurar quatre
exemplars degudament enquadernats. La data límit per a l'entrega dels treballs en convocatòria
ordinària és fins les 14 hores del dia 31 de maig de 2019, i per a la convocatòria extraordinària,
fins les 14 hores del dia 1 de juliol de 2019. Per a la convocatòria avançada, la data límit d’entrega
és, per a la primera convocatòria, fins a les 14 hores del dia 7 de gener de 2019 i, per a la segona,
fins les 14 hores del dia 31 de maig de 2019.
5. Els alumnes de musicologia i pedagogia i els d’altres especialitats que vulguin ser tutoritzats per
algun professor d’aquestes especialitats s’han de regir per la normativa específica del seu
departament.

