


LA MANERA D’ACCEDIR JA NO ÉS LA UTILITZADA FINS ARA. 
SEGUEIX LES INSTRUCCIONS INDICADES EN L’AJUDA PER ALS 
USUARIS DE QUALIFICACIÓ D’ACTES

L’ajuda t’explica
com connectar-te





Clica damunt el nom de 
l’assignatura que 
vulguis qualificar



Per tornar a la pantalla 
de selecció d’acta a 
qualificar

T’indica el pas en què
et troves



En aquest desplegable 
pots seleccionar els
alumnes que vols
visualitzar



En aquest desplegable 
pots seleccionar com
vols que els alumnes
apareguin ordenars. Per 
defecte per Nom



Recorda que si tries la qualificació
qualitativa l’aplicació et demanarà
la qualificació numèrica.

Si introdueixes la qualificació
numèrica, a l’hora de guardar els
canvis l’aplicació automàticament
escollirà la qualificació qualitativa
que correspongui.

Recorda que la qualificació
numèrica s’ha d’introduir en el 
format “0.0”



Aquest és l’error que apareixerà en el cas que la 
qualificació numèrica no es correspongui amb la 
qualificació qualitativa



Aquest és l’error que apareixerà en el cas que 
s’excedeixin el nombre de matrícules d’honor que per
normativa es poden posar



La qualificació preestablerta per defecte és No 
presentat. Si vols, pots canviar aquesta
qualificació. La que triïs serà amb la que es 
qualificarà a tots els alumnes que encara no 
tinguin qualificació, tenint en compte que 
l’equivalència de les qualificacions numèriques
per defecte són les següents:

Aprovat – 5.5

Notable – 7.5

Excel·lent – 7.5



Alumna amb l’expedient bloquejat
que per algun motiu no es pot
qualificar. Per tant, les caixes de 
qualificació no estaran actives.



Alumna qualificada que no té
superada l’assignatura que s’ha
d’aprovar prèviament per poder 
superar l’assignatura que s’està
qualificant.

Tot i que a la pantalla aparegui la 
qualificació que s’ha introduït, a 
l’hora d’imprimir l’acta i en 
l’expedient de l’alumna hi figurarà
la qualificació PR (prerequisit) fins
que no superi l’assignatura que el 
pla d’estudis estableix que cal 
aprovar prèviament.



En el cas de voler passar de pàgina
sense haver guardat els canvis, 
l’aplicació ens preguntarà si els
volem guardar.

Si s’opta per cancel·lar, els canvis
no es guardaran.



Clicar imprimir acta per
continuar



Clicar imprimir acta per tal 
d’imprimir-la. Per defecte
s’imprimirà una còpia

Clicar Tancar acta per
continuar



Clicar tancar acta per tal de donar les 
qualificacions per definitives.  A partir 
d’aquest moment ja no es podran
modificar les qualificacions.

Per modificar alguna qualificació s’haurà
de fer des de la Secretaria del Centre.

Per continuar 
qualificant altres
actes

Per
abandonar 
l’aplicació



Clicar Return per
desconnectar-se 
correctament del sistema


