
Què: On: Quan:

Registre                                                  e-Secretaria
Durant tot el curs. Per poder matricular el projecte caldrà que prèviament estigui registrat i validat pel 
tutor/a

Matrícula ordinària        e-Secretaria 21 i 22 de juliol de 2022
Màtricula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball en el període de 
matrícula ordinària

e-Secretaria Del 25 al 29 de juliol i de l'1 al 30 de setembre de 2022

Dipòsit digital Aplicació TFE del 16 al 23 de gener de 2023
Validació director/ponent Aplicació TFE del 17 al 25 de gener de 2023
Defenses Aplicació TFE del 6 al 15 de febrer de 2023
Signatura actes (només PDI) Prisma i portafirmes immediatament després de cada defensa

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga 
(Els estudiants que a la convocatòria de tardor no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest termini 
seran qualificats amb un NP)                                                                                                                    

Demana ETSEIB Del 27 de gener al 3 de febrer de 2023

Dipòsit digital Aplicació TFE del 24 al 28 d'abril de 2023
Validació director/ponent Aplicació TFE del 25 al 2 de maig de 2023
Defenses Aules assignades del 12 al 22 de maig de 2023
Signatura actes (només PDI) Prisma i portafirmes immediatament després de cada defensa

Registre                                                  e-Secretaria
Durant tot el curs. Per poder matricular el projecte caldrà que prèviament estigui registrat i validat pel 
tutor/a

Matrícula ordinària        e-Secretaria Dia assignat de matrícula ordinària
Màtricula extraordinària per a l'estudiantat que no tingui registrat el treball en el període de 
matrícula ordinària

e-Secretaria Duran el periòde de modificació de matricula del quadrimestre de primavera

Dipòsit digital Aplicació TFE del 23 de juny al 3 de juliol de 2023
Validació director/ponent Aplicació TFE del 23 de juny al 5 de juliol de 2023
Defenses Aules assignades del 10 al 21 de juliol de 2023
Signatura actes (només PDI) Prisma i portafirmes immediatament després de cada defensa

Sol·licitud matrícula addicional taxes pròrroga 
(Els estudiants que a la convocatòria de primavera no hagin dipositat i no sol·licitin la matrícula addicional en aquest 
termini seran qualificats amb un NP)                                                                                                                    

Demana ETSEIB Del 3 al 14 de juliol de 2023

Dipòsit digital Aplicació TFE del 6 al 14 de setembre de 2023
Validació director/ponent Aplicació TFE del 6 al 15 de setembre de 2023
Defenses Aules assignades del 2 al 13 d'octubre de 2023
Signatura actes (només PDI) Prisma i portafirmes immediatament després de cada defensa
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Convocatòria Quadrimestre Tardor

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Tardor

Convocatòria Quadrimestre Primavera

Convocatòria Pròrroga Quadrimestre Primavera
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