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Crea i con�gura l’espai: alumnes, tutors, 
treballs, documentació bàsica, dates dels 
tribunals.
De�neix el mètode de seguiment i lliurament: 
�tes i tasques.
Publica avisos.

Pot afegir les seves pròpies �tes i tasques.
Segueix i actualitza el mètode de seguiment, a 
partir de la progressió de l’estudiant.
Es comunica amb l’estudiant.

Segueix el mètode de seguiment marcat pel 
coordinador i/o el tutor.
Es comunica amb el tutor.

Lliura el treball �nal.
N’autoritza, o no, la publicació.

Tanca el treball per què l’estudiant el lliuri.

Consulta el treball.
Hi posa nota i n’autoritza, o no, la 
publicació.

Consulta el treball.
Assigna tribunal, lloc i dia de presentació.

Consulten el tribunal assignat (membres, lloc, data 
i hora de presentació).

Consulta el treball.
Introdueix la nota del treball.
Pot comunicar-se amb el coordinador i el tutor.

Consulta la nota i els comentaris del tribunal.
Consulta l’autorització, o no, de publicar el treball 
per part del tutor i de l’estudiant.
Autoritza, o no, la publicació del treball.
Pot modi�car la nota del tribunal.
Pot comunicar-se amb el tribunal i el tutor.

Consulta l’autorització, o no, de publicar el treball 
del coordinador.
Consulta la nota i els comentaris del tribunal.
Pot comunicar-se amb el coordinador i el tribunal.

Trasllada la nota �nal i les dades de�nitives del 
treball a la gestió acadèmica.
Sol·licita, si escau, la publicació del treball al DDD.
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L’eina TFE (Treball de Final 
d’Estudis) està dissenyada per 
gestionar la comunicació i el 
seguiment tant dels treballs de 
�nal de grau com dels treballs de 
�nal de màster. Facilita l’intercan-
vi d’informació i de documents 
entre coordinadors, tutors, 
avaluadors i estudiants.

Permet la càrrega massiva i 
automàtica de la relació tutor-
estudiant-treball, sempre i que 
aquesta informació hagi estat 
introduïda dins el mòdul de Sigma 
TFEPE, tot i que també permet 
incloure aquesta informació 
manualment.

Ofereix un espai de seguiment 
individual per a cada treball, en 
què el tutor i l’estudiant poden 
intercanviar missatges i docu-
ments, seguint la plani�cació 
general establerta per la coordi-
nació i, si escau, l’especí�ca 
proposada pel tutor. Aquest 
seguiment es concreta mitjan-
çant �tes que cal assolir i tasques 
a completar dins de cada �ta.

Al �nal del procés es permet el 
lliurament del treball, la creació 
de tribunals i, si es compleixen les 
condicions establertes, la 
publicació del treball en el Dipòsit 
Digital de Documents (DDD).
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