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1 INTRODUCCIÓ 

La Intranet de Treballs de Fi d’Estudis (TFE) de l’ETSEIB és una eina que permet facilitar les tasques 
relacionades amb la gestió dels processos de Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM).  

Les principals funcionalitats que hi trobarem per al perfil d’Estudiant seran: 

- Veure les ofertes de TFE vigents 

- Veure el treball que tenim matriculat 

- Sol·licitar TFM ampliat si s’escau 

- Veure el tribunal assignat 

- Realitzar el lliurament en format digital de la memòria i els annexos. 
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2 ACCÉS 

2.1 Direcció URL  

  Per accedir a la intranet, caldrà que us connecteu a la següent direcció (també podeu trobar 
l’enllaç a l’apartat Intranets del web de l’ETSEIB): 

https://guiadocent.etseib.upc.edu/tribunals 

Useu les vostres credencials d’accés que teniu per a la resta de serveis (Atenea, etc.) 

 

2.2 Inici de sessió 
 

Un cop iniciada la sessió, veureu una pàgina que serà semblant a la següent: 
 
 
 

 

https://guiadocent.etseib.upc.edu/tribunals
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3 BORSA D’OFERTES 

Podem veure les ofertes de TFE vigents publicades. Podrem filtrar els resultats per diferents criteris de cerca per 
afinar la nostra consulta. 

 

 
 

Per veure les dades associades a la oferta, cal prémer a la icona  de la oferta que ens interessi. 
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4 LLISTAT TFE 

Des d’aquest apartat, podreu veure el treball matriculat (si curseu doble titulació pot aparèixer per duplicat). 
Per a cada treball es pot veure la següent informació: 

- Estudiant 

- Títol 

- Titulació 

- Assignatura 

- Crèdits: nombre de crèdits 

- Modalitat: modalitat (A,B,C o D) 

- Expedient 

- Curs-Quadrimestre: any i quadrimestre en el que està matriculat el treball 

- Llengua de desenvolupament: Idioma detectat segons el títol del treball 

- Compartit: indica si el treball s’ha definit com a compartit, i/o s’ha detectat un altre 
estudiant/a amb el mateix títol de treball. 

- Descripció 

- Director: NOM COGNOMS – (DEPARTAMENT) – correu electrònic - rol 

- Codirector: en cas que no n’hi hagi no apareix el camp (mateix format que per al director) 

- Ponent: en cas que no n’hi hagi no apareix el camp (mateix format que per al director) 

- Tribunal: persones que formen part del tribunal (mateix format que per al director) 

- Avaluació parcial superada?: Només per al TFG, indica si s’ha superat l’avaluació parcial. Si 
està en blanc l’Avaluació parcial no s’ha realitzat. Si no heu fet i superat l’avaluació parcial, 
no podreu fer el dipòsit. 

- Data/Hora/Lloc proposada: indica la data, la hora i el lloc on es farà la defensa. El centre 
pot proposar aquestes dades que hauran de ser validades o modificades pel President 
quan hi hagi consens entre tots els membres del Tribunal. 

- Difusió: indica si s’ha definit la difusió del treball i permet descarregar-ne el document 
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- Confidencial: indica si s’ha definit la confidencialitat del treball. 

- Fitxers: memòria i annexos del treball en format digital per ser consultat pel tribunal.  

- Estat validació fitxers: indica l’estat de la validació dels fitxers dipositats. 

 

I podreu executar la següent accions: 

- : Definir la difusió del treball (veure capítol “Definir difusió del treball”) 

- : Realitzar el dipòsit de la memòria i annexes (veure capítol “Dipositar memòria i 
fitxers d’annexos”) 
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5 DEFINIR DIFUSIÓ DEL TREBALL  

Abans de dipositar la memòria, cal que definiu si permeteu la difusió del treball: 

 

Haureu d’indicar si permeteu o no la difusió, la llicència que s’aplica i l’autorització de la difusió d’una adreça de 
contacte. 

Un cop omplert el formulari, podreu descarregar una versió imprimible en PDF a l’enllaç  

Tant si autoritzeu la difusió com si no, heu d’imprimir, signar, portar el dia de la defensa i entregar a qui 
actuï de President.  
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6 DIPOSITAR MEMÒRIA I FITXERS D’ANNEXOS  

A partir del curs 2018-2019/1, l’/la estudiant/a és l’encarregat de realitzar el lliurament de la memòria en format 
digital a la intranet de TFE de l’ETSEIB. 

Dins del període de dipòsit haureu de fer el lliurament dels fitxers. En el cas dels graus, sols podreu dipositar si 
prèviament el vostre tutor us ha donat una avaluació parcial positiva. 

En cas que no feu el lliurament dins del període s’entendrà que renuncieu a la convocatòria actual i passeu a la 
següent convocatòria, d’acord amb les condicions acadèmiques que estableix la Normativa Acadèmica dels 
Estudis de Grau i Màster. 

 

Un cop fet el lliurament, el director/codirector/ponent validarà els documents. En cas que els documents no 
superin la validació, haureu de dipositar els documents modificats dins del termini. No espereu a dipositar 
just al final del termini!! Si obteniu una validació negativa, heu de tenir temps de fer les correccions 
oportunes i tornar a fer el lliurament abans que acabi el termini. 

6.1 Format dels fitxers 

Per a la memòria, caldrà seleccionar al camp “Tipus” el valor “Memòria (PDF)”, en format PDF i amb un màxim 
de mida de 200MB. 

Per als annexos caldrà seleccionar al camp “Tipus” el valor “Annex (PDF o ZIP)”. En cas que sigui un document 
PDF es podrà lliurar directament. En cas que hi hagi diversos documents, caldrà que l’empaqueteu en format ZIP 
i pujar aquest fitxer resultant. 

Per a cada document haureu d’indicar el tipus de fitxer que esteu lliurant (Memòria o Annex) i la llengua en què 
s’ha redactat: 
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Els fitxers lliurats apareixeran: 

 

Important! Per a poder pujar els documents cal que es compleixin les següents condicions: 

1) Hi ha un període que estableix el SIAE per a fer el dipòsit de les memòries. Cal estar dins del termini. 

2) En el cas del Grau, cal que l’avaluació parcial hagi estat positiva. 

Si qualsevol de les anteriors condicions no es compleix ens apareixerà el missatge: 

 

Cada vegada que es faci un dipòsit de fitxer, s’enviarà un correu electrònic al director/codirector/ponent per 
notificar-ho. 

Si cal esborrar algun fitxer es pot fer amb l’enllaç de la icona , i confirmant l’acció: 
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6.2 Validació dels fitxers 

Cada vegada que es lliura un document, es queda a l’estat “Sense validar”: 

 

El vostre director/codirector/ponent realitzarà la comprovació del lliurament i acceptarà o denegarà la validació. 

6.2.1 Validació positiva 

En cas de validació positiva, veureu: 

 

6.2.2 Validació negativa 

En cas de validació negativa veureu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GENER 2019. V1.4                             12             

 

INTRANET TREBALLS DE FI D’ ESTUDIS 
[ESTUDIANT/A] 

 
 
 
 

 Serveis Informàtics ETSEIB  

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

7 NOMENAMENTS 

Quan el tribunal estigui format, des del SIAE us enviaran un correu electrònic amb un PDF annexat amb la 
informació relativa al tribunal assignat. El document tindrà una aparença com la següent (amb les dades 
corresponents): 
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8 DEFENSA 

La data, lloc i hora de la defensa la comunicarà el president del tribunal directament a tots els implicats: 
Estudiant, director/ponent, vocals, etc. 

 

9 CALENDARIS 

En aquest apartat trobareu enllaços als calendaris oficials de TFE de Grau i Màster. Per exemple: 
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