Instruccions per crear un compte d’usuari a la pàgina web del
Projecte FORCES
Per utilitzar la web del Projecte FORCES heu de dedicar uns minuts a donar-vos-hi d’alta i crear
un compte d’usuari.
Hi ha dues classes d’usuaris: tutor de treball de recerca i investigador/grup de recerca. A
continuació us donem unes indicacions senzilles per donar-vos d’alta a la web.

Investigador d’un grup de recerca
1. Crear un nou usuari
Per crear l’usuari cal fer la sol·licitud i omplir un breu formulari. A la part esquerra de la
pantalla trobareu el botó «Crea un compte nou».

Indiqueu quin tipus d’usuari sou: investigador/grup de recerca o tutor.
Una vegada enviat el formulari rebreu una confirmació d’enviament, però l’alta no és farà
efectiva fins que els administradors del lloc web validin el nou compte d’usuari.
2. Rebreu una confirmació d’alta de compte a través del vostre correu amb les
indicacions sobre els passos que haureu de seguir per acabar d’activar el vostre
compte.
3. Una vegada activat el vostre compte d’usuari, per poder accedir a la web ja ho
podreu fer directament a la pestanya «ENTRA» amb el vostre nom d’usuari i
contrasenya.

Instruccions per omplir les dades sobre la recerca
El primer que heu de fer és:
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1. Crear les propostes d’investigació que vulgueu posar a l’abast dels alumnes, perquè
hi puguin participar, a través del formulari «Crea proposta de recerca».

Camps del formulari:
 Títol: nom de la proposta que es presenta.
 Nom del grup de recerca: nom del grup de recerca que fa la proposta.
 Títol de la recerca: títol complet de la recerca.
O bé
 Títol de la tesi: títol de la tesi a la qual pertany aquesta proposta.
 Descripció de la recerca: breu descripció de la proposta.
 Nombre de treballs que es poden atendre: nombre màxim de treballs que
s’admeten.
 ODS: indiqueu fins a 2 dels ODS lligats a la vostra proposta
 Àmbit: àmbit general al qual pertany el departament.
 Departament: departament en el qual es realitza la proposta de recerca.
 Nom de la proposta: nom de la proposta que es presenta. (Cal repetir el títol)
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Quan algun tutor de batxillerat o algun alumne tingui interès en alguna de les vostres
propostes, l’ICE UB ho validarà i us posarà en contacte amb ells perquè pugueu començar la
col·laboració.
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