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1. QUÈ ÉS EL TFG?

• Una assignatura de 12 ECTS

• Treball tutoritzat i integrador on es demostra el nivell d’assoliment de les

competències treballades en la titulació

• Presentació d’una memòria i avaluació davant d’un tribunal

• La defensa del TFG és un acte públic. És una bona ocasió per convidar amics i

familiars.

02. NORMATIVA

• Cal haver superat totes les assignatures de primer curs

• Cal tenir superats com a mínim 2/3 del total de crèdits:

• 160 ECTS en el cas de grau

• 220 ECTS en el cas de doble titulació

03. CRONOLOGIA

1. Matrícula: Al juliol. Existeix la possibilitat de matricular

Gestió Acadèmica)

2. Presentació proposta signada per la

persona encarregada de la tutoria:

a. Fins al 31/10 si et matricules abans de

l’octubrel’octubre

b. En el moment de la matrícula si ho fas més

endavant.

3. Seminari TFG: Al maig

it

estil

i integrador on es demostra el nivell d’assoliment de les

competències treballades en la titulació

Presentació d’una memòria i avaluació davant d’un tribunal

La defensa del TFG és un acte públic. És una bona ocasió per convidar amics i

GRAUS EN 

ENGINYERIA

• Enginyeria en Energies

Cal haver superat totes les assignatures de primer curs

Cal tenir superats com a mínim 2/3 del total de crèdits:

220 ECTS en el cas de doble titulació

: Al juliol. Existeix la possibilitat de matricular-se fins al febrer (Consultar a 

• Enginyeria en Energies

Renovables i Eficiència 

Energètica

• Enginyeria Electrònica

Industrial i Automàtica

• Enginyeria Mecànica

• Enginyeria en

Organització Industrial

• Enginyeria d'Automoció

• Enginyeria Elèctrica

b. En el moment de la matrícula si ho fas més

Recomanacions per afrontar amb è

b. Com redactar la memòria? Guia

a. Recomanacions per afrontar amb èxit

l’elaboració del TFG

b. Com redactar la memòria? Guia d’’estil.

c. Com fer la presentació i la defensa?



4. Foto orla:

Contactar amb Foto Grup S.L

a. 934 910 494 / 637 419 991

b. www.fotogrup.com / fotogrup@fotogrup.com

5. Dipòsit de la documentació

adernar

n PDF, una còpia de la presentació (a

posta de Treball Final de Grau

d. Comprovant foto orlad. Comprovant foto orla

6. Defensa davant d'un tribunal

DIPÒSIT

02-04/11/2021

10-13/01/2022

07-10/03/2022

16-19/05/2022

13-16/06/2022

04. MÉS INFORMACIÓ

Intranet de l’escola: www.euss.cat/ca/intranet/

EUSSTERNET: Curs Moodle de TFE

05. CONTACTAR

Carlos Ortega García

Despatx: DE21 Planta 2ª Edifici EUSS

capprojectes@euss.cat

fotogrup.com

Dues còpies de la memòria sense en

b. Una còpia de la memòria i/o annexos

c. Vist i plau de la tutora o tutor. Full de p

a. Una còpia de la memòria sense enquadernar (a Gestió Acadèmica)

b. Una còpia de la memòria i/o annexos  en PDF, una còpia de la presentació 

(a EUSSTERNET)

c. Vist i plau de la tutora o tutor. Full de proposta de Treball Final de Grau

DEFENSA

25/11/2021

03/02/2022

07/04/2022

08-10/06/2022

04-08/07/2022

/ca/intranet/treball-final-destudis-tfe



Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. St. Joan Bosco, 74 
08017 - Barcelona
Tel. 932 805 244

Escola Universitària Salesiana de Sarrià

euss.cat


