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ACCÉS A LES APLICACIONS PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE 
 
Els professors de la Facultat trobaran a la Intranet de la Facultat (https://fme-intranet.upc.edu) 
un menú amb les opcions següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) L’opció “Gestionar els meus projectes” apareixerà a : 
  - Aquells professors que hagin participat en algun projecte 
  - Aquells professors que puguin dirigir projectes a la Facultat, segons els criteris 
     indicats al marc normatiu per a la realització de projectes de la Facultat 
 
Documentació, normativa i formats 
 
Des d’aquesta pantalla es tindrà accés a la documentació d’interès per a realitzar el projecte, 
 

 

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

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

Gestionar els meus projectes (*) 
Espai on podrem gestionar els projectes que dirigim o en els quals 

participem (com a membres del tribunal, per exemple). Des d’aquesta eina 
crearem noves ofertes, o consultarem qui ha sol·licitat alguna de les ofertes 

publicades entre d’altres accions 

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’interés 

 

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, 
 

 
 



Gestionar els meus projectes 
 
Aquesta és l’eina exclusiva per al professorat, a fi de : 

- Gestionar les noves ofertes de projectes. 
- Fer el seguiment dels projectes que estan en desenvolupament. 
- Consultar els projectes anteriors (que a dirigit el/la professor/a o dels quals a 

format part del tribunal). 
 

 
 



Gestionar els meus projectes – Creació d’una nova oferta 
 
Dins de l’apartat “ofertes vigents”, amb l’opció “Crear una nova oferta” accedirem al següent 
formulari, 

 
 

- Els camps marcats amb un asterisc vermell són obligatoris. 
- Les icones amb un interrogant ens oferiran un text d’ajuda al passar-hi per sobre. 
- En cas d’introduir una oferta de modalitat B (projecte en Empresa), el/la 

professor/a que introdueix l’oferta constarà com a Ponent, mentre que el 
responsable del projecte a l’empresa, que s’indiqui al formulari, constarà com a 
Director del projecte. 
 

Un cop omplerts els camps necessaris, podem ”Guardar com esborrany”, o ”Guardar i 
publicar”. Les dues opcions salvaran les dades, però només l’opció de publicar farà pública la 
oferta a la borsa d’ofertes de projectes que poden consultar els estudiants. 
 
Aclariment sobre el camp “Núm. Estudiants” : En aquest camp indicarem el nombre 
d’estudiants que volem que realitzin conjuntament el projecte (un sol projecte, una sola 
memòria, realitzat per més d’un estudiant). Si el que volem és fer dos projectes iguals 
desenvolupats per dos estudiants diferents desenvolupats de forma paral·lela, haurem de 
crear dues ofertes diferents. 



Gestionar els meus projectes – Assignar un projecte a un (o més) estudiants 
 
A la zona d’ofertes vigents podem veure les ofertes que tenim publicades (o en esborrany) en 
aquests moments. A la captura de l’exemple veiem dues ofertes visibles (públiques), una 
d’elles ha rebut dues sol·licituds d’estudiants, mentre que l’altra oferta encara no ha rebut cap 
sol·licitud (al rebre una nova sol·licitud, el professor rebrà un avís per correu electrònic), 
 

 
 
Fent clic sobre la indicació de les 2 sol·licituds rebudes, 

 
 
Al fer la sol·licitud, els estudiants han pogut indicar una motivació per demanar aquest 
projecte, la qual es podrà veure passant el ratolí per sobre de la paraula ”Motivació”  a la línea 
de l’estudiant corresponent.  
A la mateixa línia, podrem fer clic sobre la paraula ”Fitxa” per veure una petita fitxa amb la 
fotografia de l’estudiant, i una indicació sobre si ha sol·licitat algun altre projecte o si només ha 
sol·licitat aquest. 
Amb l’aspa vermella del final de la línia podem rebutjar la sol·licitud d’un estudiant. 
 
Si volem assignar l’oferta a un dels estudiants sol·licitants, farem clic  sobre el seu nom i ens 
apareixerà carregat a la zona inferior de la pantalla. També podem assignar el projecte a un 
estudiant que no hagi fet la sol·licitud, buscant-lo a la secció “Altres estudiants”. 
 
NOTA: Un cop seleccionats els estudiants, en fer clic sobre el botó “Assignar projecte” 
s'enviarà un avís als estudiants afectats i a l’Oficina administrativa i es generaran els diversos 
recursos assignats  a l'estudiant/a perquè pugi realitzar aquest projecte: compte d'usuari a les 
aules informàtiques, si no en té, assignació de quota d'impressió, espai virtual a ATENEA pel 
seguiment d'aquest projecte, entre d'altres. 



Gestionar els meus projectes – Validar la memòria d’un projecte 
 
Un cop l’estudiant/a hagi finalitzat la memòria del seu projecte, ha de procedir a fer el dipòsit 
a l’aplicatiu de projectes mitjançant les eines que té disponibles l’estudiantat. En aquest 
moment, el/la Director/a del projecte rebrà una notificació per correu electrònic indicant-li 
que té una memòria pendent de validar. 
 
En accedir a la Intranet veurà, entre els projectes ja assignats, una indicació  conforme hi ha 
una memòria pendent de validar, 
 

 
 
En accedir a aquest projecte amb la memòria pendent de validar, trobarà la memòria en 
format PDF per descarregar, i l’opció de difusió o no al dipòsit institucional de Treballs 
Acadèmics (UPCommons) triada per l’estudiant per aquella memòria. També es presentarà el 
resum del projecte que ha redactat l’estudiant i les paraules clau, 
 

 
 
En “VALIDAR” la memòria, automàticament  s’està autoritzant a l’estudiant/a a matricular el 
projecte. 
En cas de no validar, l’estudiant/a haurà de fer les modificacions que s’acordin, i reiniciar el 
procés de validació. 
 
En el cas de projectes de modalitat B ó D (fets en empresa), l’estudiant haurà de descarregar i 
emplenar un imprès d’autorització per a la difusió a la al dipòsit institucional de Treballs 
Acadèmics (UPCommons). Aquest imprès haurà d’anar signat per l’estudiant, pel Director de 
projecte (responsable a l’empresa) i caldrà entregar-lo a la unitat d’Organització Docent amb 
data límit del dia de la defensa del projecte. 



PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
P – Puc accedir a l’aplicació, però no veig l’opció de “Gestionar els meus projectes” o l’opció de 
“Crear una nova oferta”. 
R – Si no veieu aquestes opcions a l’aplicació i desitgeu oferir un projecte, comuniqueu-vos 
amb el Cap d’Estudis/Director de Màster de la titulació corresponent. 
 
P – En crear una oferta de projecte, no m’apareix la titulació a la qual vull oferir aquest 
projecte. 
R – Si no veieu la titulació a la qual voleu oferir el vostre projecte, poseu-vos en contacte amb 
el Cap d’Estudis/Director de Màster de la titulació corresponent. 
 
P – Vull assignar un projecte a un estudiant directament, sense oferir-lo a la borsa de 
projectes, tal com es feia fins ara a la Facultat, com puc fer-ho? 
R – Un cop creada l’oferta i publicada, podem anar directament a l’opció “Assignar a un 
estudiant” i seleccionar aquell a qui volem assignar-la a la secció ”Altres estudiants”. 
 
P – Vull assignar un projecte a un estudiant, però no m’apareix quan el busco a “Altres 
estudiants” a la pantalla d’assignar projecte. 
R – En aquesta pantalla només li apareixeran els estudiants de les titulacions a les quals estigui 
ofert el projecte i que compleixin els requisits acadèmics que indica la normativa del centre. En 
cas que l’estudiant no compleixi els requisits acadèmics per començar el seu projecte serà 
necessària l’autorització del Cap d’Estudis/Director de Màster de la titulació corresponent. 
 
P – Vull canviar el nom del projecte. Com ho puc fer? Quan ho puc fer? 
R – Mentre una oferta de projecte no està assignada a cap estudiant, es poden fer les 
modificacions que es creguin necessàries. Un cop s’assigna una oferta a un estudiant, les dades 
es carreguen al sistema Prisma. Des d’aquest moment, qualsevol modificació sobre les dades 
del projecte cal demanar-les a l’Oficina administrativa del centre. 
 
P – Vull oferir un projecte perquè el realitzin dos estudiants treballant conjuntament 
R – Per aquest cas, cal crear una oferta indicant número d’estudiants = 2 al formulari 
 
P – Vull oferir un projecte perquè el realitzin dos estudiants de manera independent 
R – Per aquest cas, cal crear dues ofertes diferents, una per a cada estudiant/a. 
 
 
Per qualsevol altre pregunta que us pugui sorgir, no dubteu en posar-vos en contacte amb 
nosaltres : 
 

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

- Per consultes acadèmiques poseu-vos en contacte  amb el Cap d’Estudis/Director 
de Màster de la titulació corresponent. 

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

mailto:secretaria.fme@upc.edu
mailto:lc.fme@upc.edu

