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Instruccions per donar d’alta alumnat i sol·licitar un projecte de 
recerca 
 

1. Instruccions per afegir alumnes i sol·licitar projecte de recerca 
El primer que heu de fer és crear els perfils d’alumnat i indicar quin projecte de recerca sol·liciteu per 
a cadascun d’ells/elles.  

1. Un cop hagueu accedit amb el vostre nom d’usuari i contrasenya, cliqueu el botó “Afegir 
alumnat (Tutor/a TR)”.  

a. En aquest punt se us demanarà el vostre correu electrònic (IMPORTANT: ha de ser 
el mateix que heu fet servir per crear el vostre compte d’usuari, preferentment el 
correu xtec). Recordeu-lo per accedir en posteriors ocasions. 

2. Empleneu les dades de l’alumnat i la seva demanda en el formulari que us apareix. 

3. Afegiu tants alumnes com vulgueu fent servir el botó “Afegir alumne” (NOTA: si dos 
alumnes fan conjuntament un mateix treball de recerca, feu-ho constar a l’apartat 
d’observacions en els dos casos). 

4. Si us heu equivocat o voleu modificar les dades d’un/a alumne/a, podeu clicar el botó 
“EDITAR” que hi ha a l’esquerra del seu DNI o el botó “ESBORRAR” que apareix a la dreta. 

Podeu anar editant el vostre alumnat i les seves demandes al llarg del període d’inscripció. Un 
cop acabat aquest període no es podran fer canvis.  

És important que reviseu que totes les dades siguin correctes abans de l’assignació, 
especialment la nota de l’ESO. 

 

2. Assignació de les demandes i reassignació de l’alumnat sense 
projecte assignat 

ALUMNAT AMB PROJECTE ASSIGNAT: 

Per comprovar quins alumnes tenen projecte assignat, entreu al vostre espai de tutor/a i veureu 
alumnes que ja no podeu editar ja que tenen projecte assignat.  Us demanarem que ens envieu 
escanejat el certificat de notes de l’ESO de l’alumnat per verificar les dades. 

Quan tot estigui comprovat, us indicarem el correu electrònic de l’investigador/a per tal que 
vosaltres contacteu amb ell/a i comenceu el treball conjuntament. Rebreu també  instruccions per 
descarregar-vos el full d’acords que caldrà complimentar i retornar-nos.   

ALUMNAT SENSE PROJECTE ASSIGNAT: 

Els/les alumnes sense projecte són els que podreu editar de nou i canviar la sol·licitud demanant 
un dels projectes encara disponibles. Us indicarem el termini de la 2a assignació. 
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