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ACCÉS A L’APLICACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE 
 
Els estudiants de la Facultat amb expedient obert a alguna de les titulacions podeu accedir a la  
aplicació de projectes mitjançant la intranet de la Facultat (https://fme-intranet.upc.edu). 
L’aplicació disposa d’un menú amb les opcions següents:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA I FORMATS 
 
Des d’aquesta pantalla es tindrà accés a la documentació d’interès per realitzar el projecte.  
 

 
 

Seguiment del meu projecte 
Per fer el seguiment de les sol·licituds realitzades o per efectuar les gestions 

que calgui del projecte (dipòsit, donar de baixa, etc) 

Calendari 
Publicació de les dates rellevants del procés per a la realització del projecte 

(dates de matrícula, períodes de defensa de projectes, etc) 

Documentació, normativa i formats 
Publicació del marc normatiu, recomanacions sobre el format i continguts 

del projecte, manuals d’usuari, indicacions sobre llicències Creative 
Commons i altra documentació d’interès 

 

Borsa de projectes 
Per consultar la borsa de projectes disponibles per a les diferents titulacions 

 

https://fme-intranet.upc.edu/


Borsa de projectes 
 
Quan s’accedeix a l’espai de consulta d’ofertes de projectes, apareix un cercador que ens 
permetrà filtrar les ofertes per titulacions, departaments o per altres criteris, 

 
 
Fent clic sobre algun dels resultats de la cerca, visualitzareu tots els detalls referents a aquella 
oferta de projecte,  

 
Si el vostre expedient compleix les condicions del “Marc normatiu per a la realització de 
projectes”, podeu sol·licitar, des d’aquesta pantalla, la realització d’aquest projecte. Disposeu 
d’un espai per escriure un breu comentari adreçat al Director/a del projecte per explicar la 
motivació que us ha portat a elegir-lo. 



Seguiment del meu projecte 
 
Mitjançant aquesta pantalla podeu veure les sol·licituds de projecte que estan pendents de 
resolució, les sol·licituds que han estat anul·lades (donades de baixa, no assignades, etc) i el 
projecte que us ha estat assignat. 

 
 
Un cop tingueu assignat el projecte, podeu accedir, des d’aquesta pantalla, a la fitxa del 
projecte per realitzar les accions següents : 

- Accedir a l’espai Atenea designat per a aquest projecte 
Durant el desenvolupament del projecte es crearà a Atenea un espai propi per a 
aquest projecte, per tal de poder compartir informació, si cal,  amb el Director/a 
del projecte. 

 
- Dipositar la memòria del projecte 

Un cop finalitzat el projecte, cal dipositar la memòria d’aquest en un únic 
document PDF, a través d’aquesta pantalla. El/la Director/a del Projecte validarà la 
memòria dipositada i autoritzarà la matricula del  projecte. 
En el moment de fer el dipòsit, cal especificar si es permet la difusió d’aquesta 
memòria al dipòsit institucional de Treballs Acadèmics UPC de la plataforma 
UPCommons i la llicència Creative Commons que es vol atorgar. Des de la mateixa 
pantalla de dipòsit de la memòria es demanarà que empleneu un resum, les 
paraules clau i la indicació del idioma utilitzat en la memòria. 
En el cas de projectes realitzats per més d’un/una estudiant/a, el dipòsit de la 
memòria el farà un/a dels estudiants/es en nom de tots. 
En el cas de projectes de modalitat B i D (fets en empresa) caldrà que imprimiu i 
empleneu el model d’autorització per a la difusió de treballs acadèmics accessible 
des de la Intranet de l’FME. Aquest model haurà d’anar signat per l’estudiant i pel 
director del projecte (responsable a l’empresa). El document s’entregarà emplenat 
i signat a la Unitat d’Organització Docent de la Facultat com a màxim el dia de la 
defensa del projecte. 
 

- Sol·licitar la baixa del projecte 
Si per algun motiu es desitja abandonar la realització del projecte, mitjançant 
aquesta pantalla es pot sol·licitar al Director/a la seva baixa. 
 

- Lectura i tribunal 
En aquesta pantalla es publicarà la convocatòria (data i el lloc) per a la defensa de 
la memòria, així com la composició del tribunal. 



 
 

 
 



PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
P – He vist l’oferta d’un projecte que m’interessa, però quan intento sol·licitar-lo m’apareix un 
missatge indicant que no tinc expedient obert a cap de les titulacions en les quals s’oferta o 
que no compleixo els requisits de la normativa. 
R – Cal que comproveu si aquest projecte és ofert per la vostra titulació. Si és així, comproveu 
si compliu les condicions que estableix el marc normatiu per a la realització de projectes 
(entreu en la pantalla de normativa i formarts). Si no compliu alguna d’aquestes condicions, us 
recomanem que contacteu amb el Cap d’Estudis/Director de Màster de la vostra titulació. 
 
P – He fet la sol·licitud d’un projecte. Com sabré si m’ha estat assignat? 
R – Un vegada el/la Director/a del projecte hagi fet l’assignació, tots els estudiants que l’hagin 
sol·licitat rebran una notificació per correu electrònic,  en la qual s’indicarà el resultat 
d’aquesta assignació. 
 
P – És possible proposar un projecte que no estigui a la borsa de projectes? 
R – Sí, és possible. En aquest cas, l’estudiant/a haurà de contactar amb un/a professor/a que 
pugui dirigir aquest projecte. Si el professor/a accepta el projecte, l’introduirà en el sistema i 
l’assignarà directament a l’estudiant/a que l’ha proposat. 
 
P – Tinc el meu projecte Inscrit, però quan vaig a dipositar la memòria el sistema em diu que 
no puc fer el dipòsit perquè no compleixo els requisits acadèmics. Què he de fer? 
R – Al document del Marc Normatiu de Projectes de la Facultat s’especifiquen els requisits que 
es demanen per a cada titulació per poder dipositar el projecte perquè el validi el Director de 
projecte i així poder matricular-lo. En cas de no complir els requisits acadèmics us recomanem 
que contacteu amb el Capd d’Estudis/Director de Màster de la vostra titulació. 
 
 
 
 
Per a qualsevol altre pregunta que us calgui, no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres : 
 

- Si és sobre la normativa, les dates o consultes de caràcter administratiu, contacteu 
amb l’Oficina administrativa  (secretaria.fme@upc.edu). 
 

- Si és sobre el funcionament de l’aplicació o voleu informar d’alguna incidència, 
contacteu amb els Serveis TIC (lc.fme@upc.edu). 
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