Guia per a la qualificació d’actes via web
Per a qualificar les actes cal accedir al campus virtual de la UdL https://cv.udl.cat/portal i
identificar-se amb l’usuari i la contrasenya que utilitzem habitualment a la UdL.
Al menú situat al marge esquerre trobarem l’apartat: Actes.
.
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Quan cliquem aquest apartat s’obre la pantalla que es mostra a continuació (fig. 1).

Fig. 1

Ens hem de tornar a identificar i accedir a “Qualificació d’actes web” (fig. 2)

Fig. 2

A la següent pantalla (fig. 3) cliquem a “Qualificació d’actes”

Fig. 3
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Ens han de sortir les assignatures que tenim pel curs actual (fig. 4). Hem de clicar damunt de
l’assignatura que volem qualificar.

Fig. 4

Dins de cada assignatura sortirà la relació de l’estudiantat matriculat en el grup (fig. 5). Hem
d’introduir la qualificació numèrica a l’apartat “Qualificació”, al prémer “intro” sortirà
automàticament la qualificació corresponent.
És important no oblidar guardar els canvis.

Fig. 5
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Un cop introduïdes les notes i guardats els canvis, hem de clicar “Publicar acta” (fig. 6).
En aquesta pantalla hem de prémer “Calendari” i posar la data d’avui, sortirà marcat al quadre de
“Data de publicació”. Després hem de guardar els canvis. Immediatament es canviarà el títol
vermell de “L’acta NO està publicada” per “L’acta està publicada”.

Fig. 6
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Si ens interessa, podem imprimir l’acta prement el botó corresponent (fig.7).

Fig. 7

El següent pas comporta el tancament definitiu de l’acta, qualsevol canvi posterior el sistema ho
identifica com una modificació (esmena) i, per tant, s’ha de fer des de la Secretaria Acadèmica. Es
recomana, doncs, fer el tancament definitiu quan no es prevegi cap canvi.
Per finalitzar hem de clicar a “Tancar acta” (fig. 8). El títol en vermell “L’acta NO està tancada”
canviarà a “L’acta està tancada”.

Fig. 8

Per qualsevol dubte podeu contactar amb la secretaria de la vostra facultat o escola.
Aclariment:
Els navegadors suportats per la qualificació web d’actes són:
- Internet Explorer 7 +
- Firefox 3.x
- Safari 3.1.2
- Opera 9.63
- Google Chrome 3.0
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