
 
 

PRAZOS DE SOLICITUDE DE DATA 

PARA A REALIZACIÓN DO TRABALLO FIN DE ESTUDOS (TFE) 
 

  
  

  

 

  
  

Do 2 ó 16 de Marzo de 2016 
1.-Deben solicitar data neste prazo únicamente aqueles alumnos que aprobaran todos os créditos nos exames do 1º 

cuadrimestre   para  poder presentarse  ó TFE , así como aqueles que non aprobaran o TFE en convocatorias anteriores. 

2.- Impresos en Conserxería, unha vez cubertos entregar na oficiña. No impreso de solicitude o alumno proporá tres datas para a realización do TFE a 
escoller dentro do prazo que figura no punto 3 deste epígrafe. 
3.-Prazo de rfealización:  máximo 8 meses dende a finalización do período de exames no que o alumno superou as disciplinas necesarias, ou dende o 
anterior exame do TFE realizado.  As datas finais dos Concertos serán decididas respetando, na medida do posible, as preferencias expresadas polo 
alumnado na solicitude, pero tendo en conta tamén as necesidades do Centro, polo que non se concederán datas coincidentes con períodos de 
evaluación. Non se concederán datas para realizar o TFE entre o 8 de Xullo e o 19 de Setembro de 2016. 
4.- Publicación do calendario provisional: O día 18 de Marzo de 2016, na web e taboleiros do Centro. 
5.- Publicación do calendario definitivo: O día 29 de Marzo de 2016, na web e taboleiros do Centro.  Unha vez publicadas as datas no calendario 
definitivo, non se concederán cambios salvo causas  médicas ou de forza maior debidamente xustificadas. 
6.- ENVÍO DOS DATOS DO PROGRAMA DO CONCERTO ou TRABALLO: O alumnado matriculado debe enviar a secretario@csmcoruna.com, 15 días 
antes da data do Concerto  asignada no calendario definitivo, o Programa a interpretar, en formato Word e, se o desexan, unha fotografía. 

 

Do 2 ó 16 de Maio de 2016 
1.-Deben solicitar data neste prazo únicamente aqueles alumnos que conten con aprobar  nos exames do 2º cuadrimestre  

todos os créditos para  poder presentarse ó TFE , e necesiten realizar o TFE dentro dun prazo breve, consignado no punto 3. 

A realización do TFE estará condicionada á superación efectiva de todos os créditos necesarios nos exames do 2º 

cuadrimestre. 

2.- Impresos en Conserxería, unha vez cubertos entregar na oficiña. No impreso de solicitude o alumno proporá tres datas para a realización do TFE, a 
escoller dentro do prazo que figura no punto 3 deste epígrafe. 
3.- Prazo de realización: entre o 13 de Xuño e o 8 de Xullo de 2016. 
4.- Publicación do calendario provisional: O día 23 de Maio de 2016, na web e taboleiros do Centro. 
5.- Publicación do calendario definitivo: O día 30 de Maio de 2016, na web e taboleiros do Centro.  Unha vez publicadas as datas no calendario definitivo, 
non se concederán cambios salvo causas  médicas ou de forza maior debidamente xustificadas. 
6.- ENVÍO DOS DATOS DO PROGRAMA DO CONCERTO ou TRABALLO: O alumnado matriculado debe enviar a secretario@csmcoruna.com, 15 días 
antes da data do Concerto  asignada no calendario definitivo, o Programa a interpretar, en formato Word e, se o desexan, unha fotografía. 

 

Do 13 de Xuño ó 20 de Xullo de 2016 
1.-Deben solicitar data neste prazo aqueles alumnos que aproben nos exames do 2º cuadrimestre todos os créditos para optar 

ó TFE, así como aqueles que non aprobaran o TFE en convocatorias anteriores. 

2.- Impresos en Conserxería, unha vez cubertos entregar na oficiña. No impreso de solicitude o alumno proporá tres datas para a realización do TFE, a 
escoller dentro do prazo que figura no punto 3 deste epígrafe. 
3.- máximo 8 meses dende a finalización do período de exames no que o alumno superou as disciplinas necesarias, ou dende o anterior exame do TFE 
realizado.  As datas finais dos Concertos serán decididas respetando, na medida do posible, as preferencias expresadas polo alumnado na solicitude, 
pero tendo en conta tamén as necesidades do Centro, polo que non se concederán datas coincidentes con períodos de evaluación. Non se concederán 
datas para realizar o TFE entre o 8 de Xullo e o 19 de Setembro de 2016. 
4.- Publicación do calendario provisional: O día  22 de Xullo de 2016 , na web e taboleiros do Centro. 
5.- Publicación do calendario definitivo: O día 27 de  Xullo de 2016, na web e taboleiros do Centro.  Unha vez publicadas as datas no calendario definitivo, 
non se concederán cambios salvo causas médicas ou de forza maior debidamente xustificadas. 
6.- ENVÍO DOS DATOS DO PROGRAMA DO CONCERTO ou TRABALLO: O alumnado matriculado debe enviar a secretario@csmcoruna.com, 15 días 
antes da data do Concerto  asignada no calendario definitivo, o Programa a interpretar, en formato Word e, se o desexan, unha fotografía. 

 


