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L’eina de TFE (Treball Fi d’Estudis) està dissenyada per gestionar la 

comunicació i seguiment tant dels Treballs Fi de Grau com dels de Fi de 

Màster. Facilita l'intercanvi d'informació i de documents entre la coordinació, 

tutors/es, avaluadors/es i estudiants.  

 

Permet la càrrega massiva i automàtica de la relació tutor/a-estudiant-treball, 

sempre i quan aquesta informació hagi estat introduïda dins el mòdul de Sigma-

TFEPE. Tot i que també permet incloure aquesta informació de forma manual. 

 

S’ofereix un espai de seguiment individual per a cada treball, on el tutor/a i 

l’estudiant poden intercanviar missatges i documents, seguint la planificació 

general establerta per la coordinació i, si és el cas, l’específica proposada pel 

tutor/a. Aquest seguiment es concreta mitjançant fites a assolir i tasques a 

completar dins de cada fita. 

 

Al final 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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1. Accés a l’eina 

L’accés a l’eina es fa mitjançant la següent adreça: https://tfe.uab.cat/. És condició indispensable 

disposar d’un NIU i contrasenya activa. 

 

2. Notificacions 

Per defecte teniu activada la funcionalitat d’enviament de notificacions al vostre correu electrònic 

institucional. L’enviament es fa diàriament. 

La següent taula mostra quina acció provoca l’enviament de la notificació a un determinat perfil. 

ACCIÓ QUI REP LA 
NOTIFICACIÓ 

Tutor/a posa comentaris a les fites Estudiant 

Tutor/a avalua una fita Estudiant 

Estudiant posa comentaris a les fites Tutor/a 

Coordinador/a o tutor/a publiquen avís Estudiant 

Tutor/a activa el lliurament Estudiant 

1 setmana abans de la data límit del lliurament Estudiant 

1 dia abans de la data límit del lliurament Estudiant 

Passada la data límit del lliurament > tutor/a ja pot avaluar Tutor/a 

Un cop el tutor/a avalua > coavaluador/a ja pot avaluar 
Aplica si l’espai té coavaluadors/es 

Coavaluador/a 

Un cop el tutor/a o coavaluador/a avalua > el tribunal ja pot avaluar Tribunal 

Un cop el tribunal avalua > coordinador/a ja pot avaluar Coordinador/a 

 

Fent clic sobre la icona de la campana situada a la part superior dreta podeu desactivar aquesta 

funcionalitat,  seleccionar l’idioma dels correus i modificar la vostra adreça de correu electrònic. 

 

 

https://tfe.uab.cat/
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3. Rols 

Al procés de seguiment d’un Treball Fi d’Estudis hi intervenen els següents rols: 

ROL FUNCIONS 

Coordinador/a 
 

- Crea i configura l’espai de seguiment 
- Crea el contingut de l’espai de seguiment 
- Dona d’alta els treballs 
- Gestiona els tribunals 
- Avalua els treballs 
- Trasllada les notes a la Gestió Acadèmica 
- Gestiona la publicació al DDD 

Tutor/a: 
 

- Actualitza el seguiment en base a la progressió de l’estudiant 
- Es comunica amb l’estudiant 
- Activa el lliurament del treball 
- Avalua el treball 
- Autoritza, o no, la publicació al DDD 
- Consulta la informació del tribunal 

Estudiant: 
 

- Segueix el mètode de seguiment marcat pel coordinador/a 
- Es comunica amb el tutor/a 
- Lliura el treball 
- Autoritza, o no, la publicació al DDD 
- Consulta la informació del tribunal 

Coavaluador/a Aquest perfil és específic per a determinats estudis. Fa la seva avaluació 
un cop el tutor/a ja realitzat fet la seva, per tant afegeix un pas més al 
procés d’avaluació. 

Tribunal: 
 

- Consulta el treball 
- Avalua el treball 

 

 

4. Estats 

 

4.1. Estats de l’espai 

 

• Inactiu: només el veu el coordinador/a. L’espai de seguiment es crea per defecte en 

aquest estat [+informació]. 

• Actiu: el veuen tots els rols. Aquest és l’estat per poder-hi treballar. 

• Tancat: només el veu el coordinador/a. Es pot posar aquest estat quan el seguiment de 

tot l’espai ha finalitzat. 

 

4.2. Estats dels treballs 

 

Cada treball passa per un conjunt d’estats definits al procés que engloba tot el seguiment, 

l’avaluació i la publicació. Els estats són els següents: 
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En cas que l’espai de seguiment tingui coavaluadors/es, s’afegeix un altre estat al procés dels 

treballs: 

 

 

Estat Descripció Com s’hi arriba? 

Inactiu Visible només pel coordinador/a Per defecte en la creació 

Actiu Visible per a tots els rols. No té activada la 
pestanya Seguiment 

Seleccionable en la creació 

Seguiment Pestanya Seguiment activada. És l’estat 
inicial que han de tenir tots els treballs 

Seleccionable en la creació 

Lliurament Pestanya Lliurament activada El tutor/a l’activa 

Avaluació 
tutor 

Pestanya Avaluació activada. El tutor/a pot 
introduir la seva nota 

Quan arriba la data límit de 
lliurament 

Avaluació 
coavaluador 
(opcional) 

Pestanya Avaluació activada. El 
coavaluador/a pot introduir la seva nota 

Quan el tutor/a desa la seva 
nota. 

Avaluació 
tribunal 

Pestanya Tribunal activada. El tribunal pot 
introduir la seva nota. 

Quan el tutor/a i/o el 
coavaluador/a desa la seva 
nota 

Qualificació Pestanya Qualificació activada. El 
coordinador/a pot introduir la seva nota 

Quan el tribunal desa la seva 
nota 

Tancat Pestanya Qualificació activada Quan el coordinador/a desa 
la seva nota 

Publicació Quan s’envia al DDD Quan arriba la data 
d’enviament. 
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5. Preparació de l’espai de seguiment 

 

5.1. Creació 

Podeu realitzar de forma automàtica la creació de l’espai de seguiment si consteu a Sigma com 

a coordinador/a d’alguna assignatura de tipus TFG, en cas contrari, envieu un correu al CAS 

(cas@uab.cat). 

• Feu clic sobre el botó Crear un espai de seguiment. 

 

• Introduïu el Nom de l’espai. Seleccioneu, d’entre la informació provinent de Sigma, les 

assignatures, semestre i grups corresponents. Aquestes dades també les podreu 

modificar després. 

 

• A la Configuració inicial de mòduls les opcions marcades per defecte són les més 

comunes. Feu clic sobre el botó Crear. 

mailto:cas@uab.cat
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• L’espai apareixerà creat en estat Inactiu. 

 

 

5.2. Configuració 

 

• Feu clic sobre el nom de l’espai. 

• Accediu a Administració de l’espai > Configuració. 
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5.2.1. General 

• Si s’escau podeu modificar el Nom de l’espai. 

• Canvieu l’Estat a ACTIU. 

• Les opcions marcades per defecte són les més comunes. També podeu marcar l’opció 

Amb coavaluadors/es i Amb taxonomies si és el vostre cas. 

• És recomanable i útil marcar l’opció Amb eina de plagi [+informació], per activar 

l’enviament dels treballs per ser analitzats de forma automàtica. 

• El diagrama mostra els estats pels quals passaran els treballs. Aquest dibuix variarà en 

funció de les opcions que marqueu. 

Per finalitzar deseu els canvis. 
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5.2.2. Assignatures 

 

• Mostra les assignatures Sigma vinculades a l’espai. Podeu eliminar-ne. Si necessiteu 

afegir-ne de noves i no us apareixen envieu un correu a cas@uab.cat. 

Per finalitzar deseu els canvis. 

 

mailto:cas@uab.cat
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5.2.3. Seguiment 

La definició del seguiment [+informació], que més endavant caldrà realitzar de cada treball, 

s’estructura en un conjunt de fites a on cadascuna d’elles està formada com a mínim per una 

tasca. 

Per fer més visual aquesta definició és recomanable fer ús de tipus (de fita i/o de tasca) associant 

a cadascun d’ells a una icona. 

Si marqueu les opcions Les fites tenen tipus i Les tasques tenen tipus, més endavant quan 

creeu aquests elements, us apareixeran com a seleccionables els tipus i icones que hi ha a la 

part dreta d’aquesta pantalla. 

 

 

Si us interessés afegir alguna altra icona vinculada a un altre estat, busqueu-la a la caixa de 

l’esquerra i copieu el text literal que té al costat seguit de “: Nom_de_l’estat” a la caixa del mig. 

Automàticament apareixerà a la caixa de la dreta com a un altre possible estat. 
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Per exemple: 

 

Per finalitzar deseu els canvis. 

 

5.2.4. Tribunals 

• Podeu introduir de forma opcional al camp Anotacions explicacions o aclariments que 

veuran els membres del tribunal quan accedeixin al treball. 

• A Data límit del lliurament dels treballs, definiu la data màxima fins a la que podran 

lliurar el treball els estudiants. Aquesta data és la més important. 

• La Data d’inici dels tribunals, és només informativa per saber a partir de quan comença 

el procés del tribunal. 

• Si marqueu L’acte de defensa té una localització i empleneu el camp Localització, 

quan creeu els tribunals tindran tots per defecte aquesta localització. 

• Marqueu l’opció El tribunal pot avaluar per a permetre que puguin posar la seva nota. 

Per finalitzar deseu els canvis.
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5.2.5. Publicació 

Aquest apartat fa referència a la configuració de l’enviament automàtic de determinats treballs al 

Dipòsit Digital de Document (DDD), en funció dels criteris establerts per la coordinació. 

• Les opcions marcades per defecte són les més comunes. 

• Al camp Anotacions introduïu les explicacions o aclariments que considereu. Aquest 

camp és opcional. 

• S’enviaran només aquells treballs que tinguin l’autorització de l’estudiant, del tutor/a, del 

tribunal (si es marca aquesta opció, tot i que no és gaire usual) i del coordinador/a. Si 

marqueu l’opció L'autorització del coordinador/a preval sobre la resta, s’ignoren les 

altres autoritzacions o no autoritzacions. 

• Per defecte tots els treballs tenen la no autorització del coordinador/a, a no ser que 

marqueu l’opció Per defecte tots els treballs tenen l'autorització del coordinador/a. 

 

Com que l’enviament al DDD es fa al final de tot del procés podeu emplenar la resta de camps 

Data d'inici de l'enviament, Centre, Codi del pla d'estudis,.. més endavant. Tot i que és 

recomanable no deixar-ho pel final ja que alguna d’aquesta informació possiblement l’haureu de 

demanar a la vostra Gestió Acadèmica. 

https://ddd.uab.cat/
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Per finalitzar deseu els canvis. 

 

5.2.6. Lliurament 

• Podeu introduir de forma opcional al camp Anotacions per a l’estudiant sobre com ha 

de fer el lliurament les explicacions o aclariments que considereu. 

• A Data límit per lliurar el treball, poseu la mateixa data que heu definit a Tribunals > 

Data límit del lliurament dels treballs. Aquestes són les dates més importants. 

• Si voleu permetre que a més del fitxer del lliurament final (mida màxima 50Mb), 

l’estudiant pugui adjuntar d’altres documents complementaris (per exemple un pòster, un 

vídeo,...), marqueu l’opció Es permet adjuntar fitxers addicionals. Cal tenir en compte 

que aquests fitxers no s’enviaran a analitzar al plagi, només s’enviarà el fitxer del 

lliurament.  

• Si voleu que els treballs vinculats a un determinat tribunal tinguin una data de lliurament 

específica i diferent a la resta de treballs vinculats a d’altres tribunals, marqueu l’opció 

Cada tribunal pot tenir la seva pròpia data límit de lliurament. En cas contrari cada 

tribunal tindrà com a data límit la que definiu al camp anterior Data límit per lliurar el 

treball. 

Per finalitzar deseu els canvis. 
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5.2.7. Avaluació 

• Les opcions marcades per defecte El tutor/a avalua (posa nota) i El tribunal avalua 

(posa nota) són les més comunes. 

• Podeu introduir de forma opcional als camps d’anotacions les explicacions o aclariments 

que considereu oportunes per a cada rol. Aquesta informació no la veurà l’estudiant. 

• Quan el tutor/a o el tribunal introdueix la nota també disposa d’un camp d’anotacions a 

on pot posar la informació que consideri. Si marqueu l’opció L'estudiant pot veure totes 

les anotacions, l’estudiant veurà tant la nota com les anotacions, en cas contrari només 

veurà la nota. 
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Per finalitzar deseu els canvis. 

 

5.2.8. Taxonomies 

L’ús de taxonomies permet etiquetar els treballs en base a tres possibles categories, com a 

màxim. Per activar-les marqueu l’opció Amb taxonomies a la configuració de l’espai. 

Per a cada taxonomia: 

• seleccioneu alguna categoria ja existent (si aplica), 
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• o bé, creeu-ne una de pròpia i després seleccioneu-la des del desplegable. En aquest 

cas heu de tenir en compte que aquesta categoria també serà seleccionable per a la 

resta de coordinadors/es. Són categories comunes. 
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Una vegada creades les taxonomies (3 com a màxim) podeu emplenar-les per als treballs ja 

creats. 

• Accediu a Administració de l’espai > Treballs. Seleccioneu els treballs a etiquetar. 

Empleneu els camps corresponents i feu clic sobre el botó Assignar etiquetes. Tingueu 

en compte que no es poden eliminar etiquetes per separat d’un treball, si no que les 

haureu d’eliminar totes i tornar a assignar les correctes. 

 

• Cada etiqueta es visualitza en una columna. És una informació visible només per a la 

coordinació. 
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• També es visualitza aquesta informació accedint a Administració de l’espai > Estat 

lliuraments. I s’inclou a l’excel de descàrrega. 

 

 

5.2.9. Plagi 

Aquesta pestanya apareix només si heu marcat l’opció de plagi a Configuració > General 

[+informació].  

• Podeu introduir de forma opcional al camp Anotacions a tenir en compte en l'ús de 

l'eina de comprovació de plagi les explicacions o aclariments que considereu 

oportunes. Aquestes anotacions seran visibles per a aquells rols que marqueu a les 

opcions El tribunal pot enviar el treball per a ser analitzat, El tutor/a pot enviar el 

treball per a ser analitzat i El coavaluador/a pot enviar el treball per a ser analitzat. 

• Cada treball només es pot enviar una vegada per ser analitzat. 

• El contingut del camp Valor del % de similituds a partir del qual es considera que és 

plagi, serveix només per a marcar visualment amb un color o un altre el resultat obtingut 

en funció de si es sobrepassa o no aquest valor. No té cap efecte, només és visual. 

• Si considereu que l’estudiant ha de poder veure el resultat, marqueu l’opció L'estudiant 

pot consultar el resultat de l'anàlisi. 
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El resultat pot trigar uns minuts en generar-se. 

Per finalitzar deseu els canvis. 

 

5.2.10. Eines 

L’ús d’aquestes eines és opcional. 

 

• Importar estructura de seguiment d'un altre espai: si sou coordinadors/es d’un altre 

espai creat i configurat prèviament dins el mateix curs acadèmic, podeu importar 

l’estructura de seguiment (conjunt de fites i tasques) per no haver de repetir la gestió. 

Només haureu d’ajustar les dates. 
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• Importar estructura de seguiment d'un espai creat a l'eina antiga de TFE: si vau ser 

coordinadors/es d’un altre espai creat i configurat prèviament a l’antiga eina de TFE (curs 

acadèmic 20-21 i posteriors), podeu importar l’estructura de seguiment (conjunt de fites 

i tasques) per no haver de repetir la gestió. Només haureu d’ajustar les dates. 

 

• Importar configuració d'un altre espai: si sou coordinadors/es d’un altre espai creat i 

configurat prèviament dins el mateix curs acadèmic, podeu importar totes les opcions 

de realitzades des de la pestanya de Configuració [+informació]. Us apareixerà una 

pantalla amb tot el llistat d’opcions i valors, i només caldrà que ajusteu aquelles opcions 

que tenen data. 

 

5.3. Contingut 

 

5.3.1. Informació general 

Publicació de tota la documentació que sigui necessària (normativa, plantilles,...). Aquesta 

informació es visualitza a la pantalla d’inici de l’espai i la veuen totes les persones usuàries que 

hi tenen accés. 



 
 
 

19 

 

• Accediu a Administració de l’espai > Informació general. 

 

• Feu clic sobre el botó Afegir. 

 

• Empleneu els camps: 

o Ordre: permet definir l’ordre dels elements que aneu creant en base a la 

numeració que hi poseu. D’aquesta manera podeu controlar la visualització del 

llistat que veuran la resta de persones usuàries. 

o Nom: títol de la informació. 

o Descripció: explicació de la informació. És opcional. 

o Documents adjunts: selecció múltiple dels fitxers a publicar. 

• Feu clic a Desar. 
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L’element creat es pot tornar a editar o eliminar. Per crear-ne més, feu clic sobre el botó 

Informació general. 

 

 

 

Per comprovar com es visualitza accediu a l’inici fent clic sobre el nom de l’espai situat a la barra 

superior verda. 
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5.3.2. Avisos 

Creació d’avisos, notícies o missatges d’interès. Aquesta informació es visualitza a la pantalla 

d’inici de l’espai i la veuen totes les persones usuàries que hi tenen accés. 

• Accediu a Administració de l’espai > Avisos. 

 

• Feu clic sobre el botó Nou avís. 
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• Empleneu els camps: 

o Títol. 

o Descripció: contingut de l’avís. És opcional. 

o Fixat com a destacat: si el marqueu, aquest avís apareixerà sempre en primera 

posició amb un disseny diferent per a que destaqui sobre la resta. 

o Documents adjunts: selecció múltiple dels fitxers a publicar. 

• Feu clic a Crear. 

 

L’element creat es pot tornar a editar o eliminar. Per crear-ne més, feu clic sobre el botó Avisos. 
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Per comprovar com es visualitza accediu a l’inici fent clic sobre el nom de l’espai situat a la barra 

superior verda. 

 

 

5.3.3. Usuaris 

Creació, consulta i gestió del llistat d’estudiants, tutors/es (i coavaluadors/es, si s’escau) i 

coordinadors/es. 

• Accediu a Administració de l’espai > Usuaris. 
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• Per defecte encara no es mostra cap informació. 

• En primer lloc feu clic sobre la pestanya Coordinadors/es i afegiu el vostre NIU i també 

el de la resta de coordinadors/es (si s’escau). Aquesta acció és imprescindible que la 

feu. 

 

• Per obtenir de forma automàtica els estudiants, tutors/es i treballs, accediu a la pestanya 

Estudiants o a Tutors/es i cliqueu sobre el botó inferior Veure informació a 

sincronitzar [+ informació]. Per fer la càrrega manualment consulteu l’apartat Treballs. 
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5.3.4. Treballs 

Creació, consulta i gestió del llistat de treballs que formen part d’aquest espai de seguiment. 

• Accediu a Administració de l’espai > Treballs. 

 

• Si heu fet la sincronització a l’apartat anterior Usuaris, ja apareixeran els treballs. 

• Si encara no ho heu fet, per obtenir de forma automàtica els estudiants, tutors/es i noms 

dels treballs, cliqueu sobre el botó inferior Veure informació a sincronitzar [+ 

informació]. 

• També és possible fer la càrrega d’estudiants – tutors/es (i coavaluadors/es) – nom 

del treball de forma manual. D’aquesta forma podreu fer una càrrega massiva sense 

haver de fer la sincronització amb Sigma. Per fer-ho cal preparar abans la informació 

necessària que consisteix en tenir la relació: 
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NIU_ESTUDIANT;NIU_TUTOR/A;NOM_TREBALL 

 

o bé 

 

NIU_ESTUDIANT;NIU_TUTOR/A;NOM_TREBALL;NIU_COAVALUADOR 

 

Aquesta informació la podeu carregar de dues formes: 

o com a fitxer de tipus “.txt” o “.csv” i utilitzant el botó Navega, o bé, 

o escrivint-la directament dins el camp Introducció manual. 

Seguidament al menú desplegable Seleccioneu quin serà l'estat inicial dels treballs, 

seleccioneu l’estat SEGUIMENT (molt important) i feu clic sobre el botó DESAR. 

Exemple de càrrega massiva utilitzant un fitxer .csv: 

 

Exemple de càrrega massiva amb introducció manual: 

 

Els treballs es crearan automàticament i les persones usuàries apareixeran també a 

Configuració de l’espai > Usuaris. 
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5.3.5. Seguiment 

Creació, consulta i gestió de l’estructura de seguiment (fites i tasques) que haurà de seguir cada 

treball. 

La creació de l’estructura de seguiment (fites, tasques, dates,...) es pot fer abans o després 

d’haver creat/importat els treballs. És molt important que abans de procedir amb aquesta creació 

la penseu i decidiu en un document a banda. D’aquesta forma el procés serà molt ràpid i només 

haureu d’anar copiant i enganxant el que hagueu creat prèviament fora d’aquesta eina. 

• Accediu a Administració de l’espai > Seguiment. 

 

• En primer lloc es mostren els treballs que té actualment l’espai de seguiment, si és que 

els heu creat prèviament, i en segon lloc es mostra l’Estructura del seguiment dels 

treballs, per ara buida. Per crear una fita, feu clic sobre el botó Crear nova fita. 
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• Empleneu els camps: 

o Ordre: permet definir l’ordre de les fites que aneu creant en base a la numeració 

que hi poseu. D’aquesta manera podeu controlar la visualització del llistat que 

veuran la resta de persones usuàries. 

o Títol. 

o Descripció: explicació de la fita. És opcional. 

o Data final de la fita: correspon amb el calendari que heu definit prèviament. 

Afecta només a com es visualitza la fita. 

o Tipus: escolliu l’opció que considereu més adient. Aquestes opcions es 

gestionen des de Configuració de l’espai > Configuració > Seguiment 

[+informació]. 

• Feu clic a Desar. 

 

• Seguidament i de forma automàtica apareix el formulari de creació de tasca associada a 

aquesta fita. Cada fita ha de tenir com a mínim una tasca associada. Les tasques són 
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els ítems que es van avaluant per valorar la progressió de l’estudiant i del tutor/a. 

Empleneu els camps: 

o Nom. 

o Obligatòria: no implica cap afectació, només fa que la tasca es mostri 

visualment diferent a les que no són obligatòries. 

o Tipus: escolliu l’opció que considereu més adient. Aquestes opcions es 

gestionen des de Configuració de l’espai > Configuració > Seguiment 

[+informació]. 

• Feu clic a Desar. 

 

Per continuar creant més tasques associades a la tasca, torneu a emplenar el formulari situat a 

la part inferior Crear nova tasca. 
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Per procedir amb la creació de la següent fita, feu clic sobre el botó Seguiment i repetiu el procés. 
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5.3.6. Tribunals 

Creació, consulta i gestió dels tribunals que intervenen en l’avaluació d’aquest espai de 

seguiment. 

• Accediu a Administració de l’espai > Tribunals. 

 

L’assignació d’un tribunal a un treball només es pot fer quan el treball està en fase de lliurament, 

no durant la fase de seguiment. Per aquest motiu hi ha dues formes de realitzar la creació dels 

tribunals: 

- Opció 1: Creació en fase de seguiment. Consisteix en crear tots els tribunals a l’inici 

del procés, mentres que els treballs estan encara en fase de seguiment i després, un cop 

passen a la fase de lliurament, fer l’assignació corresponent. 

- Opció 2: Creació a partir de la fase de lliurament. Consisteix en esperar a que els 

treballs passin a l’estat de lliurament i llavors fer la creació i assignació dels tribunals a 

la vegada. 

 

Creació en fase de seguiment 

• Feu clic sobre el botó Crear un nou tribunal. 
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• Per defecte la Data, camp únicament informatiu, és la mateixa que hi ha a Administració 

de l’espai > Configuració > Tribunals > Data d'inici dels tribunals [+informació]. I la 

Localització és la mateixa que hi ha a Administració de l’espai > Configuració > 

Tribunals > Localització [+informació]. Tot i així, podeu modificar els dos camps. 

 

• A Membres del tribunal introduïu alguna dada de la persona per a que es faci la cerca. 
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• Repetiu el procés per a cada membre. Per finalitzar feu clic sobre el botó Crear. 

 

• Quan els treballs passin a la fase de lliurament, accediu de nou a Configuració de 

l’espai > Tribunals. 

• Seleccioneu el/s treball/s i el tribunal corresponent (creat prèviament) i feu clic sobre el 

botó Assignar al tribunal. 
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Creació a partir de la fase de lliurament 

• Seleccioneu el/s treball/s fent clic sobre el checkbox corresponent i feu clic sobre el botó 

Crear tribunal per als treballs seleccionats. 

 

• Es mostren els treballs seleccionats i es dona l’opció de desmarcar-los. Per defecte la 

Data, camp únicament informatiu, és la mateixa que hi ha a Administració de l’espai > 

Configuració > Tribunals > Data d'inici dels tribunals [+informació]. I la Localització 

és la mateixa que hi ha a Administració de l’espai > Configuració > Tribunals > 

Localització [+informació]. Tot i així, podeu modificar els dos camps. 
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• A Membres del tribunal introduïu alguna dada de la persona per a que es faci la cerca. 

• Repetiu el procés per a cada membre. Per finalitzar feu clic sobre el botó Crear. 

 

Modificació o eliminació 

• Podeu modificar o eliminar un tribunal, fent clic sobre el Codi corresponent. Aquest codi 

és automàtic i no es pot modificar. 
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5.3.7. Estat lliuraments 

Consulta de les dades de tots els treballs. Aquesta informació també es pot descarregar en excel. 

• Accediu a Administració de l’espai > Estat lliuraments 
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5.3.8. Sincronització 

Aquest apartat només aplica si l’espai de seguiment té vinculades: 

- Opció 1: codis d’assignatures-grups Sigma, per obtenir el llistat d’estudiants de 

forma automàtica. 

- Opció 2: codis d’assignatures-grups provinents del mòdul de Sigma-TFEPE, per 

obtenir la informació completa tutor/a-estudiant-treball de forma automàtica. Consulteu 

a la vostra gestió acadèmica si utilitzen aquest mòdul. En cas positiu, la informació estarà 

disponible en aquesta eina a partir del dia següent que es traspassin els treballs als 

expedients. 

Aquest apartat no aplica si heu realitzat una càrrega massiva dels treballs [+informació]. 

• Accediu a Administració de l’espai > Sincronització.  
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Opció 1: codis d’assignatures-grups Sigma 

A Estudiants que té l’espai actualment es mostren quins estudiants provinents de Sigma ja 

estan donats d’alta a l’espai de seguiment. A Estudiants a Sigma i que no estan en aquest 

espai es mostren els estudiants que consten matriculats a Sigma però encara no donats d’alta a 

l’espai. En aquest exemple són 26 estudiants. 

 

Per procedir amb la sincronització, marqueu l’opció Afegir els estudiants... i feu clic sobre el 

botó Sincronitzar les dades amb la configuració seleccionada. 
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Automàticament es donen d’alta als estudiants provinents de Sigma, però no tenen assignat ni 

tutor/a ni treball. Aquests estudiants també es poden consultar i gestionar accedint a 

Administració de l’espai > Usuaris > Estudiants [+informació]. 

 

Opció 2: codis d’assignatures-grups provinents del mòdul de Sigma-TFEPE 

A Treballs que té l’espai actualment es mostren quins treballs provinents de Sigma ja estan 

donats d’alta a l’espai de seguiment.  

 

A Treballs a Sigma i que no estan en aquest espai es mostren els treballs que consten a 

Sigma però que encara no s’han creat a l’espai. En aquest exemple són 5. 

Per procedir amb la sincronització, marqueu l’opció Afegir els treballs..., seleccioneu l’estat 

SEGUIMENT i feu clic sobre el botó Sincronitzar les dades amb la configuració seleccionada. 

 

 

Automàticament es dona d’alta la informació completa tutor/a-estudiant-treball de forma. Els 

estudiants i tutors/es es poden consultar i gestionar accedint a Administració de l’espai > 

Usuaris [+informació]. Els treballs es poden consultar i gestionar accedint a Administració de 

l’espai > Treballs [+informació]. 
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6. Procés de seguiment i avaluació 

Aquest procés s’inicia i va avançant en base al calendari que heu definit des de la coordinació.  

Una vegada ja està configurat el treball amb els avisos, la documentació i les fites i tasques, 

s’inicia el procés de seguiment de la progressió dels estudiants tutoritzats i posteriorment el 

procés d’avaluació del treball lliurat. 

 

 

6.1. Seguiment 

Hi intervenen estudiants i tutors/es realitzant les tasques definides al seguiment [+informació]. 

• Cada tutor/a és responsable de fer el seguiment del seu tutoritzat/da. Consisteix en 

realitzar, per a cada fita, les següents accions: 

o marcar l’estat de les tasques que té associades la fita en base a la seva execució 

o avaluar la fita (posar nota) 

o mantenir la comunicació amb l’estudiant 

o activar l’opció de lliurar el treball quan considera que el procés de seguiment ha 

finalitzat amb èxit. Aquesta acció fa aparèixer la pestanya Lliurament i us permet, 

com a coordinador/a, associar-li el tribunal corresponent [+informació]. 

 

• Cada estudiant és responsable de fer una correcta realització de les fites i tasques, i de 

mantenir la comunicació amb el tutor/a. 

 

6.2. Avaluació 

 

Hi intervenen els perfils que poden avaluar: tutors/es, (coavaluador/es, si s’escau), tribunal i 

coordinador/a. 

Aquest procés s’inicia quan arriba la data límit del lliurament que heu definit com a 

coordinador/a [+informació], tant si l’estudiant ha fet l’entrega com si no. 
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• Quan arriba aquesta data límit automàticament desapareix la pestanya Lliurament i 

apareix la pestanya Avaluació, des de la qual el tutor/a introdueix la seva nota i, si així 

ho heu activat, també pot enviar el treball per ser analitzat per l’eina de detecció de plagi 

[+informació]. 

 

 

 

• Quan el tutor/a desa la seva avaluació automàticament desapareix la pestanya 

Avaluació i apareix la pestanya Tribunal. Ara ja pot avaluar el tribunal que li heu 

assignat prèviament [+informació]. 
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• Quan el tribunal desa la seva avaluació automàticament desapareix la pestanya Tribunal 

i apareix la pestanya Qualificació. Ara ja podeu avaluar com a coordinador/a. 

 

• Quan com a coordinador/a deseu la vostra avaluació. El treball passa a estat Tancat i 

finalitza el procés. 
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