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1. ACCÉS - S’Accedeix a l’aplicació web RAPI per mitjà d’aquest enllaç:   https://automat.udl.cat/RAPI/?tipoEstudio=TCL 

També es troba aquest enllaç dins el campus virtual → espai del programa de doctorat corresponent → eines → RAPI 

És necessari identificar-se amb l’USUARI i CONTRASENYA de personal docent i investigador de la UdL. 

 

Els directors de tesi externs a la UdL, un cop acceptats per la comissió acadèmica, podran sol·licitar l’accés al RAPI. Ho faran per mitjà 
d’un missatge de correu electrònic que enviaran a l’adreça: doctorat@aga.udl.cat, i caldrà que s’identifiquin amb el nom complet, 
document d’identitat (caldrà adjuntar còpia del DNI, passaport, NIE).  

 

                  
2. Un cop s’ha accedit, es veu la pantalla següent. Clica el botó de “Acceso como docente”  per accedir a la pantalla de “Gestión 
docente”,  com a tutor/a o director/a de tesis.    

 

https://automat.udl.cat/RAPI/?tipoEstudio=TCL
mailto:doctorat@aga.udl.cat
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3. Un cop que s’accedeix al Registre d’Activitats i Pla de Recerca, es visualitzen 6 pestanyes.  Des de qualsevol de les diferents 
pestanyes, el tutor, el director de tesi, els membres de la comissió acadèmica, poden navegar a l’expedient del doctorand, i fer el 
seguiment amb l’acceptació o no de cada registre introduït pel doctorand, amb indicació dels motius.  

 

Pestanya “Mis alumnos” : És un resum de l’activitat dels alumnes del tutor i del director de tesi. Es visualitza per cada curs acadèmic, 
un llistat dels alumnes sobre els quals l’usuari té una responsabilitat. Per cada alumne, s’indiquen les dades següents : Responsabilitat, 
nom i cognoms, programa de doctorat, data de la matrícula, els informes anuals que es poden recuperar,  i les línies d’avaluació de cada 
alumne.  
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Pestanya “Trabajo pendiente”  : El tutor, el director de tesi, els membres de la comissió acadèmica podran consultar aquells temes 
pendents de revisar. Apareixerà una línia per cada doctorand que tingui una activitat  del Document d’activitats, o bé del Pla de 
Recerca, per revisar i acceptar. El document d’identitat  de cada doctorand és un enllaç per navegar a les dades de l’alumne. 
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Pestanya “Seguimiento” : Tutors i directors veuran informació sobre els alumnes que tutelen o dirigeixen, tinguin o no activitat pendent 
de revisar. El document d’identitat  de cada doctorand és un enllaç per navegar a les dades de l’alumne. 
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Pestanya “Alumnos sin o con informes sin evaluar” : El tutor i el director de tesi veurà el llistat dels alumnes matriculats dins del curs 
acadèmic actiu,  i que no tinguin pujat l’informe per l’Avaluació anual de l’acompliment del Pla de recerca i Document d’activitats, que 
ha de ser Favorable o Desfavorable.   Un cop a l’expedient del  doctorand, el tutor i director podrà pujar l’informe dins la pestanya 
“informes”. 
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Pestanya “Búsqueda” : Permet fer una cerca dels doctorands sobre els quals l’usuari té alguna responsabilitat. Es pot fer la cerca per 
document d’identitat, per nom, cognoms, o bé directament aquells alumnes sobre els quals el personal docent i investigador té alguna 
responsabilitat. 
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Pestanya “Informes” : En aquesta pestanya, el personal docent i investigador pot emetre  llistats: 

Llistat d’alumnes matriculats – Per al coordinador de la comissió acadèmica. Relació dels doctorands matriculats en un programa de 
doctorat.  

Llistat de resum d’informes del director – Per al director de tesi. Relació dels doctorands que dirigeix, nom del tutor i el director, i 
qualificació dels informes que han pujat fins a fer el llistat.   

Llistat de seguiment d’informes per al coordinador – Per al coordinador de la comissió acadèmica. Relació dels doctorands de la 
comissió respectiva, amb la qualificació dels informes que han pujat el tutor i el director de tesi  
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GUIA APLICATIU 

 
Els tutors i directors  de tesi faran,  per mitjà del RAPI, el seguiment de les Activitats formatives del doctorand, del Pla de recerca  i la 
presentació d’informes per l’Avaluació anual de l’evolució dels doctorands. El document d’identitat  de cada doctorand és un enllaç per 
navegar a les dades de l’alumne, a través de la pantalla següent: 
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1. Document d’activitats del doctorand 

El/la tutor/a farà un seguiment de les Activitats formatives realitzades cada curs pel doctorand , segons (art. 17 Normativa acadèmica) .  
De manera que verifiqui que el doctorand compleix amb els requeriments establerts per cada programa de doctorat, tal com consta a la 
pàgina web de l’Escola de Doctorat i campus virtual.  

Aquestes activitats hauran d’estar justificades pel corresponent document acreditatiu de l’activitat realitzada en format pdf. 

El/la tutor/a visualitzarà i validarà les activitats que el doctorand hagi posat en estat “En revisión”.    

COM FER ELS CANVIS D’ESTAT? 

1. Posar el cursor damunt de cada activitat formativa   2. Veure el detall de l’activitat    3. Clicar la icona del llapis  

4. S’activarà un desplegable amb els possibles estats a escollir, seleccionar l’estat adequat    5. Guardar els canvis 

Si està tot correcte, el tutor o  el director de tesi passarà el registre a l’estat de “Aceptado”.  A partir d’aquí ja serà revisable per la 
Comissió acadèmica.  

Si no es considera l’activitat correcta, el tutor o el director de tesi la posarà en estat  “Pendiente de corrección”, amb indicació de les 
correccions a realitzar pel doctorand. Un cop el doctorand hagi fet els canvis, caldrà que el doctorand posi novament el registre en estat 
“En revisión” per tal que el tutor torni a validar l’activitat. 

 

http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/.galleries/docs/5.2_6_9_Normativa_CG140410_Normativa_doctorat_ES.pdf
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2. Pla de recerca 

La sol·licitud d’avaluació del Pla de Recerca  es presentarà a l’Escola de Doctorat. 

Un cop presentada la sol·licitud a l’Escola de Doctorat, el doctorand introduirà al RAPI el Pla de recerca, apartat per apartat, o bé, 
pujant la memòria completa en un fitxer PDF únic,  en els casos en que el programa de doctorat tingui aprovat un model propi de Pla de 
recerca.  

Per tal que el tutor i el director de tesi puguin visualitzar el Pla de recerca, el doctorand haurà de posar el registre en estat “En revisión”. 
El tutor i director, revisarà al RAPI la memòria del Pla de recerca.  

COM FER ELS CANVIS D’ESTAT? 

1. Posar el cursor damunt del registre “pla de recerca”  2. Visualitzar el contingut dels diferents apartats completats pel doctorand, o si 
és el cas, la memòria completa en pdf, que haurà pujat el doctorand.    3. Clicar la icona del llapis  

4. S’activarà un desplegable amb els possibles estats a escollir, seleccionar l’estat adequat    5. Guardar els canvis 

En cas de conformitat, el tutor o director de tesi posarà el Pla de recerca en estat “Aceptado”. En cas de disconformitat, posarà el Pla 
de recerca en estat “Pendiente de corrección” per tal que l’investigador en formació pugui modificar el que calgui. 

 
Quan estigui ja en estat “Aceptado”,  els membres de la Comissió acadèmica de cada programa podran visualitzar la memòria del Pla de recerca i 
prendre l’acord al respecte: Acceptar el tema de tesi i avaluar positivament el pla de recerca / No acceptar el tema de tesi i avaluar negativament 
el pla de recerca.  La sol·licitud d’inscripció del Pla de recerca resolta junt amb la Carta doctoral, es podran visualitzar a la pestanya de “Plan de 
Investigación”. 

http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/doctorado-en-la-udl/pla-de-recerca/
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3. Informe : Avaluació anual de l’acompliment del Pla de recerca i del Document d’activitats del  doctorand 

El/la director/a de tesi i el/la tutor/a, i en el seu cas, els/les co-directors/es emetran un informe favorable o desfavorable, d’acord 
amb la convocatòria d’avaluació anual de la comissió acadèmica. Es pot emetre de manera individual, o conjuntament. Respecte a la 
signatura dels documents caldrà  seguir els passos indicats en aquest enllaç.  

 

Primer . Revisar l’autoinforme del doctorand, sobre la seva evolució durant el curs acadèmic vigent   pestanya “Plan de investigación” 
del doctorand  

COM FER ELS CANVIS D’ESTAT? 

1. Posar el cursor damunt del registre “Autoinforme 2n any”, o el que correspongui.   

2. Editar el contingut.     3. Clicar la icona del llapis   (té que estar prèviament en estat “En revisión”.)  

4. S’activarà un desplegable amb els possibles estats a escollir: seleccionar l’estat. En cas de conformitat, el tutor o director de tesi posarà estat 
“Aceptado”, en cas de disconformitat posarà el Pla de recerca en estat “Pendiente de corrección” per tal que l’investigador en formació pugui 
modificar el que calgui.  

Quan estigui acceptat, la comissió acadèmica podrà veure el contingut de l’autoinforme.   5. Guardar els canvis.  

Segon. Emissió d’informe i pujada al RAPI    Des de les pestanyes del tutor i del director de tesi : “Alumnos con o sin informes”, 
“Trabajo pendiente” o “Seguimiento” 

El tutor i el director de tesi pujaran el seu informe, signat electrònicament. Posarà l’estat “Favorable”,  “Desfavorable” o  “No evaluado”, en 
funció del seu criteri.                    A partir d’aquest moment, la comissió acadèmica podrà emetre l’avaluació anual de cada doctorand. 

 

http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/doctorado-en-la-udl/avaluacio-anual.-seguiment-doctoral/#collapse-2b696c9d-053a-11e6-9a70-005056ac0088-1
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 COM S’EFECTUA EL CANVI D’ESTATS A L’APLICATIU RAPI

 
ROL Alumne Tutor/director Coordinador/Comissió 

 
ACCIÓ Pujar activitats/ 

memòria pla recerca 
Ficar-ho a la disposició  

tutor/director 
Revisa la 

documentació 

 Ficar-ho a 
disposició 

de la 
Comissió 

Revisa la 
documentació 

Avaluació 
conjunta anual del 

doctorand 

 
ESTAT 

Registrat (RG) →En revisió (ER) En revisió (ER) 

  
 

Acceptat 
 

↑ 

Acceptat 
   Superat 

No superat 
No presentat 

 
DECISIÓ 

  NO 
↓ 

Està tot 
correcte? 

SI 
 

  

 
ACCIÓ Esmena d’errors Ficar-ho a disposició 

 del Tutor/director 

Ficar-ho a 
disposició de 

l’alumne 

    

 
ESTAT 

 
Pendent de correcció 

(PCR) 
 

En revisió (ER) 
Pendent de 
correcció 

(PCR) 

    

 

Qualsevol incidència sobre l’aplicatiu s’ha de fer arribar a través del correu electrònic  doctorat@aga.udl.cat 

A l’assumpte és necessari indicar la paraula “INCIDÈNCIA RAPI”, i es resoldrà al més aviat possible.  

mailto:doctorat@aga.udl.cat

