CALENDARI i PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ TFE ESDAP Catalunya 2S CURS 2019-20
•
•

El TFE té una normativa específica publicada al web ESDAP Catalunya.
El TFE Segueix el PROCEDIMENT general i el CALENDARI específic d’aquesta assignatura del 8È SEMESTRE publicat a la guia de TFE (modificada pel COVID)

Termini

Què

Com

Lliurament del TFE data màxima 22 de juny

L’alumnat penja el TFE i totes les dades

L’alumnat comprova que tots els apartats són els sol·licitats.

sol·licitades al formulari online que rebrà al seu correu.

Revisa que els arxius són els correctes i envia una còpia del seu TFE al

L’alumnat enviarà el TFE (1 únic arxiu PDF) al seu tutor.

tutor per correu electrònic.

Avaluació del Treball final d’estudis

La Comissió avaluadora i els tutors avaluen el TFE lliurat

Les comissions avaluadores i el tutor seguiran la rúbrica

lliurat al formulari per part de la CA i

en els formulari per l’alumnat (treball i defensa).

d’avaluació i les instruccions de la guia TFE ( documents

Excepcionalment tindrà el dia 23 per solucionar
incidències.

tutors

adaptats COVID19)

Tutor de TFE avalua la part dels resultats obtinguts

El tutor entra al formulari les qualificacions de

fins al dia 29 de juny de 2020

seguiment i les provisionals dels resultats obtinguts, així

Rep el document de TFE enviat per l’alumnat el dia

com puja l’arxiu del seguiment: l’informe del tutor.

Omplint el formulari i puja arxiu pdf.

22 de juny.
L’alumnat de TFE fa el lliurament del document de la

L’alumnat penja l’enllaç del document de la

defensa de la presentació oral fins al 30 de juny

defensa de la presentació oral en un formulari

(consulteu la guia

online que rebrà al seu correu.

de TFE modificada pel COVID19)

L’alumnat comprova que l’enllaç és correcte.

Preguntes de l’avaluació Oral aprox. del 8

Trobada amb els membres de la CA

al 10 de juliol (Consulteu horaris a partir

Informarem del sistema a:
Alumnat>alumnes>treball final d’estudis

del 30 de juny al web).

Preguntes i dubtes a l’alumnat (10 minuts per TFE

http://www.esdap.cat/p/1/517/0/Treball-Final-Estudis

Dies 15 ,16i 17 de juliol de 2020

Presidents de les comissions avaluadores i

Es concertaran reunions per hang out.

tutors revisen les qualificacions provisionals
dels apartats dels resultats obtinguts amb una
diferència de 2 punts o més.
20 de juliol de 2020

Publicació llistat de les qualificacions

Al web de l’ ESDAP Catalunya

obtingudes

Alumnat>alumnes>treball final d’estudis
http://www.esdap.cat/p/1/517/0/Treball-Final-Estudis

21 de juliol matí

Aclariments online per part dels membres

Els membres professors de la CA atendran i faran els

professors de les comissions avaluadores.

aclariments de les qualificacions obtingudes del TFE seguint

Cal apuntar-se a un formulari el dilluns 20

els apartats de la rúbrica de TFE.

(termini les 19h)
21 i 22 de juliol

Un cop escoltat els aclariments dels membres

Es facilitarà el model de reclamació qualificació de TFE

de la CA, en cas de continuar en

curs 2019_2020

disconformitat, podrà adreçar per escrit una

Poseu el següent enllaç al navegador:

reclamació al correu electrònic:

esdap.cat/admin/pages/files/userfiles/files/Treball final/model

tfe2020@esdap.cat

_reclamacio_qualificacio_TFE_2019_2020_v2.pdf

PROCEDIMENT PER RECLAMACIONS DE QUALIFICACIÓ DE TFE
Els membres de la Comissió Avaluadora atendran i faran l’aclariment de l’alumne online. L’alumnat, que escoltats els aclariments dels membres
professors de la comissió avaluadora continua en disconformitat per la qualificació del TFE, podrà adreçar una reclamació per escrit enviada:
tfe2020@esdap.cat, de forma argumentada per cada apartat i de la manera més precisa possible, seguint el model de reclamació de TFE, dirigida a la

Directora de l’ESDAP Catalunya en el termini de dos dies lectius a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions del TFE, concretament els dies
21 de juliol i 22 de juliol. La Directora d’ESDAP Catalunya, prèvia consulta amb un Tribunal d'incidències, que no estarà format en cap cas pels membres
de la mateixa Comissió Avaluadora que l'ha avaluat, resoldrà la reclamació i informarà el President de la Comissió Avaluadora de TFE.
La reclamació i la resolució adoptada es faran constar en les actes de la Comissió Avaluadora del TFE i en l'expedient de l'alumnat. Es notificaran per escrit
a la persona interessada i serà publicada en l’espai web apartat alumnes, treball final d'estudis. Contra aquesta resolució, les persones interessades poden
interposar recurs d'alçada davant el Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Recordatori important: Que una vegada ateses les reclamacions pel Tribunal d’Incidències, aquestes es podran resoldre pujant, baixant o mantenint la
qualificació de la nota de TFE. Que no procedeixen les reclamacions sense una argumentació concreta a partir dels criteris descrits a la guia de TFE i a la
corresponent rúbrica d'avaluació. Que no procedeixen en cap cas les reclamacions fora de termini.

Actualitzat mesures extraordinàries COVID’19

