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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.  

1. Tutor de treball 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 a "Accés usuaris" us apareixerà 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 es 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 heu 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.

http://webfe06.ird.ub.es/cereint/?q=user/register
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Instruccions per omplir les dades del treball de recerca i dels alumnes 

Per tal d’omplir les dades del treball de recerca i dels alumnes el primer que heu de fer 
és:  
 

1. Anar a la pestanya d’Afegir contingut. 

 

 

 

 

2. Afegir un treball de recerca. Ompliu totes de les dades del formulari «Crea un treball de 
recerca». 
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Camps del formulari: 

• Títol: nom del treball de recerca. 
• Descripció: descripció breu del treball de recerca. 
• Tutor/a: nom complet del tutor o tutora del treball de recerca. 
• Codi de centre: codi del centre educatiu on s’imparteix el treball. 
• Nom: nom del centre educatiu.  
• Població: municipi on es troba el centre educatiu. 
• Codi postal: codi postal corresponent a la població. 
• Adreça: adreça completa del centre educatiu. 
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• Telèfon: telèfon de contacte amb l’escola. 
• Coordinador/a batxillerat: nom del coordinador o coordinadora del batxillerat. 
• Correu electrònic: correu de contacte amb el coordinador o coordinadora. 
• Correu electrònic alternatiu: correu de contacte alternatiu. 

Primer heu d’introduir el treball de recerca, ja que pot donar-se el cas que un treball estigui fet 
per més d’un alumne. Una vegada introduïdes totes les dades del treball de recerca heu de: 

3. Afegir les dades dels alumnes mitjançant el formulari «Crear alumne/a»:  
 
 
Camps del formulari: 

• Nom de l’estudiant: Nom complet 
• Nom: nom de l’estudiant. 
• Cognoms: cognoms de l’estudiant. 
• DNI: DNI de l’estudiant. 
• Nota mitjana a l’ESO: nota mitjana obtinguda per l’estudiant. 
• Correu electrònic: correu electrònic de contacte de l’estudiant. 

 
Una vegada introduïts el treball de recerca i els alumnes: 
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4. Heu de buscar  al menú principal, a “propostes per àmbit” o “propostes per ODS” la que 

us interessi dels grups de recerca o investigadors i omplir el formulari de sol·licitud 
d’assignació.  

 
5. L’ IDP-ICE UB validarà aquesta assignació. 
6. Una vegada validada l’assignació, el tutor de batxillerat ja podrà accedir-hi i contactar  

amb el grup de recerca assignat. 
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