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REGLAMENT INTERN DEL TREBALL DE FI DE CARRERA 

 
 
TÍTOL 1. ANTECEDENTS 

Art. 1. Segons la legislació vigent per a l'obtenció dels títols d'Enginyer Tècnic Industrial en totes les seues 
especialitats (BOE 4/10/94), Enginyer Tècnic en Telecomunicacions, especialitat Telemàtica (BOE 
15/06/1998), Enginyer en Organització Industrial (BOE 1/10/99), Enginyer Tècnic en Disseny 
Industrial (BOE 28/10/99), Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (BOE 28/10/1997), 
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió (BOE 02/08/1994 i 12/12/2002) i Enginyer de Materials 
(BOE 07/12/1999 i 25/07/2003), és necessària la presentació d'un treball fi de carrera (d'ara en 
endavant TFC) que haurà de versar sobre matèries relacionades amb l'especialitat que haja cursat 
l'alumna/e. 

Art. 2. El TFC és un exercici acadèmic en el qual es pretén la integració, aplicació i validació dels 
coneixements adquirits en els estudis corresponents per a garantir la capacitat professional de 
l’alumna/e. 

TÍTOL 2. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 

Art. 3. El títol del TFC caldrà que siga aprovat pel professorat de l’àrea de coneixement del director o 
codirector del TFC, segons el mecanisme que decidisca cada departament o secció departamental, 
que tindrà una vigència de dos anys a partir de la data d’aprovació.  

 El document d’aprovació del títol del TFC es presentarà al Registre d’entrada de l’EPSA. 

Art. 4. La matrícula per al TFC estarà oberta durant tot l’any. 

Art. 5.  Se celebrarà convocatòria per a la presentació dels TFC tots els mesos de l'any, excepte els 
mesos d'Agost i Desembre. 

   
 Per a cada convocatòria s'obrirà un termini de presentació de la documentació necessària, durant 

els cinc primers dies hàbils del mes corresponent a cada convocatòria, excepte en la de setembre 
que es realitzarà en els tres primers dies hàbils d’aquest mes. 

   
 Per a l'acceptació de la dita documentació, el servei d'alumnat comprovarà que l'alumne té 

superats la totalitat de crèdits de la titulació (excepte els associats a la qualificació del TFC), única i 
exclusivament en la convocatòria de Juliol podran ser admeses sol·licituds amb assignatures 
pendents aportant informe del professor en què es faça constar que l'alumne està aprovat a falta 
d’introduir l'acta corresponent. En el cas que el primer dia del termini de qualificació del TFC no 
conste l'acta de l'assignatura definitiva, la tramitació serà anul·lada i l'alumne deurà presentar de 
nou la sol·licitud en una altra convocatòria posterior. 

 

Art. 6. La documentació a presentar prèvia a la defensa davant el tribunal del TFC, constarà 
necessàriament de: 

1a) Un exemplar del TFC en format CD-ROM, amb una caràtula concorde amb la normativa 
dictada per Secretaria. 

1b) Aquest exemplar passarà a estar disponible en els recursos informàtics propis de l’EPSA, i es 
podrà accedir a ell mitjançant el sistema d’autorització que en cada moment es determine per 
Secretaria. 

1c) Un segon exemplar que es lliurarà al director del TFC en el format i suport que se sol.licite. 

2) Instància de sol.licitud de matrícula complimentada. 
3) Informe favorable del cap d’estudis o vist i plau de la Secretaria del centre. 
4) Informe favorable del director del TFC i del codirector si cal. 
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5) Document d’aprovació del títol del TFC. 
6) Proposta per part del director del TFC, de composició del tribunal. 

La documentació a presentar pels TFC realitzats en Programes d’Intercanvi i Mobilitat d’Estudiants 
(Erasmus, Sòcrates, etc.) constarà de: 

1) Un exemplar del TFC en format CD-ROM i un altre en format paper. 
2) Certificat de notes expedit pel centre on s’ha realitzat el TFC. 
3) Informe favorable del cap d’estudis o vist i plau de la Secretaria del centre. 
4) Credencial de becari. 

Art. 7. L'alumne  sol·licitarà la qualificació del  TFC  que es realitzarà dins dels set últims dies hàbils del 
mes que marca la convocatòria sol·licitada, excepte en la de setembre, que es realitzarà entre els 
dies 10 i 14 del dit mes. En el cas que l'alumne opte per no realitzar la defensa pública del TFC el 
Tribunal, a proposta del Director del TFC, atorgarà una qualificació màxima de 5 punts. 

Els alumnes de l'Escola que hagen realitzat el TFC en programes d'intercanvi (Erasmus, 
Sòcrates,.....),  no hauran de defendre'l davant del Tribunal, en el cas d'haver realitzat esta defensa 
en la Universitat d'acollida, excepte que vullguen optar a una qualificació superior o el seu director 
de projecte de l'EPSA ho requerisca. 
 

Art. 8. La Direcció del centre estarà obligada a publicar la data de presentació del TFC i la composició del 
tribunal amb una setmana d’antelació a la defensa del TFC excepte en la convocatòria de 
setembre, que es publicarà amb tres dies hàbils d’antelació a la defensa del TFC. 

TÍTOL 3. DIRECTOR DEL TFC 

Art. 9. Podrà ser director del TFC qualsevol professora/or de la UPV, adscrit a una de les àrees de 
coneixement incloses en el pla d’estudis de la titulació que cursa l’alumna/e, i amb la titulació 
mínima corresponent al nivell de la titulació que s’examina. 

Art. 10. El TFC podrà ser codirigit per qualsevol titulat no inclòs en l’article anterior, amb la titulació mínima 
equivalent a la que es pretén atorgar. 

Art. 11. Un dels codirectors, almenys, haurà de complir els requisits de l’article 9. 

 

TÍTOL 4. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL 

Art. 12. Es formarà un tribunal per cadascun dels TFC, nomenat per la Direcció del centre, a proposta del 
director del TFC, amb una composició mínima de tres persones, i màxima de cinc. 

Art. 13. Podran formar part d’aquest tribunal el professorat i tècnics de laboratori del centre. Ocasionalment 
podran incloure’s també en el tribunal les persones que s’especifiquen en l’article 15. 

Art. 14. El tribunal es composarà necessàriament de: 

a) El director del centre o persona en qui delegue, la qual exercirà de president del tribunal. 
b) El director del TFC. 
c) Un/una professor/ra d’un àrea de coneixement vinculada a les matèries desenvolupades en el 

TFC. 

Art. 15. Per a l’alumnat que realitze el treball mitjançant els Programes d’Intercanvi i Mobilitat d’Estudiants 
(Erasmus, Sòcrates, etc.), el tribunal estarà format, com a mínim, per: 

a) El director del centre o persona en qui delegue, la qual exercirà de president del tribunal. 
b) El subdirector cap d’estudis o el vicedirector de Relacions Internacionals. 
c) El/la professor/ra relacionat/ada amb el tema del TFC. 

 

TÍTOL 5.  PRESENTACIÓ, DEFENSA I QUALIFICACIÓ DEL TFC 

De la presentació: 
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Art. 16. Els aspectes formals i morfològics de la presentació del TFC s’ajustaran a les normatives dictades 
pels diferents departaments o seccions departamentals de l’EPSA. 

De la defensa: 

Art. 17. En l’acte de la defensa del TFC es lliurarà al tribunal una copia, almenys , del TFC en suport paper. 

Art. 18. L’alumna/e haurà d’exposar en sessió pública, i en un temps màxim de 15 minuts, el contingut del 
TFC. 

Art. 19. Quan finalitze l’exposició, els membres del tribunal podran formular a l’alumna/e les preguntes 
sobre el TFC que consideren oportunes. Tanmateix, les persones presents a l’acte amb la titulació 
mínima corresponent al nivell de titulació que s’examina, podran formular a l’alumne les preguntes 
que consideren oportunes quan el tribunal haja acabat. El temps dedicat a la formulació de 
preguntes no podrà superar els 15 minuts. 

De la qualificació: 

Art. 20. El tribunal disposarà del TFC una setmana abans de la data de la seua defensa, per tal de poder 
efectuar una avaluació preliminar. 

Art. 21. Conclosa la defensa, el tribunal deliberarà a porta tancada per qualificar el TFC. 

Art. 22. El tribunal emetrà una qualificació final del TFC que englobarà els següents aspectes: 

a) Qualitat del treball realitzat 
b) Dedicació al treball 
c) Innovacions realitzades 
d) Defensa del TFC 

La qualificació final serà la que acorde el tribunal, i s’obtindrà calculant la mitjana de les 
qualificacions emeses pels seus membres. Tots el membres del tribunal firmaran les actes 
corresponents on figurarà la qualificació final obtinguda. 

El TFC es considerarà aprovat quan la meitat més un dels membres del tribunal atorgue notes 
iguals o superiors a cinc. 

Art. 23. Per atorgar la qualificació de matrícula d’honor, l’acord caldrà prendre’l per unanimitat. El tribunal 
farà constar per escrit les raons per les quals s’atorga, en l’acta elaborada a l’efecte. A més dels 
aspectes referits en l’article 22, es valoraran especialment els següents punts sobre el treball: 

e) Realització de prototips 
f) Publicacions en revistes o comunicacions a congressos. 

TÍTOL 6. DIPÒSIT DEL TREBALL 

Art. 24. L’exemplar disponible en els recursos informàtics propis de l’EPSA quedarà en aquesta situació 
durant quatre anys. Passat aquest període s’eliminarà, i romandrà l’exemplar, lliurat en el seu 
moment, en format CD-ROM arxivat a l’EPSA. 



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY 

Pág. 4 de 4 

TÍTOL 7. PROJECTES DE SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS

Art. 25 En el cas d'alumnes que tinguen concedida alguna de les simultaneïtats d'estudis 
aprovades per la Junta de Centre (de 28/11/2005, 20/07/2006 i 21/12/2006) podran optar 
per l'elaboració d'un únic projecte que englobe els ensenyaments de les dues titulacions. 
En aquest cas, es constituirà un únic tribunal amb la següent composició: 

a) El director Acadèmic o coordinador de la titulació d'origen o persona en qui delegue, que 
exercirà de president del tribunal.

b) El director Acadèmic o coordinat de la titulació en la qual s'ha concedit la simultaneïtat o 
persona en qui delegue.

c) El director del TFC.

d) Un professor d'un àrea de coneixement vinculada a les matèries desenvolupades en el TFC.

Els alumnes que s'acullen a aquesta opció no podran realitzar la sol•licitud de tribunal de PFC fins a 
no tenir totalment completats els crèdits d'ambdues titulacions, excepte els associats a la qualificació 
del mateix. 

En qualsevol cas, l'alumne que tinga concedida la simultaneïtat podrà optar per elaborar dos 
projectes (un per a cada titulació) per a açò signarà expressament la renúncia a projecte únic 
simultàniament a la sol•licitud de tribunal que present en primer lloc. 
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