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Introducció  

El manual pretén ser una ajuda per a introduir continguts de les guies docents mitjançant la nova 

versió de l’aplicació, ressaltant les diferències respecte de la versió anterior. 

La nova versió de l’aplicació està desenvolupada seguint l’estàndard UPV, de manera que resulta 

més robusta, utilitza l’estil corporatiu i té una interfície més intuïtiva i usable. 

Tot seguit, mostrem el diagrama de processos de la generació de les guies docents i 

posteriorment descriurem cada una de les pantalles de l’aplicació per a introduir continguts. 
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Edició de guies docents  

 

La introducció de la guia docent d’una assignatura en un curs acadèmic té lloc una vegada el 

departament corresponent ha assignat un professor responsable de la guia. 

Una vegada s’obri el període d’introducció de continguts, les guies es troben en fase 

d’introducció o incompleta, i en el moment en què el professor responsable decideix que tot 

està correcte i prem el botó de validar, la guia passa a l’estat de validada. 

Depenent de qui accedeix i de l’estat en què es troba la guia docent en el curs, l’aplicació 

permetrà editar el contingut de la guia o no ho permetrà: 

 

Qui accedeix Estat de la guia És de procediment 

abreujat? 

Accés a l’aplicació 

Professor 

responsable 

En fase d’introducció Sí No en permet editar 

el contingut, 

únicament validar la 

guia. 

 En fase d’introducció No En permet editar el 

contingut. 

 Validada pel 

professor 

responsable 

Sí/No Només permet 

veure’n el resum. 

Un altre professor En fase d’introducció Sí/No No s’hi permet 

l’accés. 

 Validada pel 

professor 

responsable 

Sí/No Només permet 

veure’n el resum. 
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Processos de la guia docent 

 

Estats de la guia docent: 
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Canvis generals en la interfície 

 

Els canvis principals en la interfície d’usuari respecte de la versió anterior de l’aplicació són:  

- La disposició del menú, abans era vertical, i estava situat a l’esquerra, i ara passa a ser 

horitzontal, a la part superior de la pantalla. 

- L’edició de contingut és directa, no fa falta prémer un botó per a habilitar l’edició i 

després acceptar o cancel·lar. 

- Els canvis es guarden de manera automàtica, en canviar de pantalla. 
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Descripció de l’assignatura  

Aquesta pantalla presenta dues caixes de text, la primera no és editable i inclou las 

recomanacions generals introduïdes des de l’aplicació de Verifica. 

La segona és una àrea de text lliure, directament editable, on el professor responsable introdueix 

una descripció breu de la contribució de l’assignatura al perfil de la titulació. 

En el moment en què s’abandona la pàgina mitjançant el botó de següent, o en accedir al menú, 

els canvis fets es guarden. 
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Competències específiques 

Aquesta pantalla permet seleccionar de quines competències és punt de control l’assignatura 

d’entre les pròpies de la titulació. 

El professor simplement ha de seleccionar la casella de selecció o checkbox corresponent, i en 

canviar de pàgina mitjançant els botons de navegació («anterior» / «següent») o mitjançant el 

menú, els canvis es fan permanents. 
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Competències transversals 

Aquesta pantalla permet introduir les competències transversals de les quals l’assignatura és 

punt de control, per a fer-ho s’ha de marcar la casella de selecció o checkbox corresponent, i 

completar els camps d’activitat, descripció i avaluació.  

Si algun dels camps està en blanc, no ens deixarà continuar. Per a guardar els canvis i poder seguir, 

s’han de completar els camps esmentats associats a cada competència que estiga seleccionada. 
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Coneixements 

Aquesta pantalla permet introduir les assignatures que és recomanable haver cursat prèviament 

o cursar de manera simultània per a l’aprenentatge de l’assignatura. 

La informació es presenta en tres apartats, un per als coneixements previs, un altre per als 

simultanis i, finalment, hi ha una caixa de text lliure (opcional) per a introduir informació 

addicional. 

Per a introduir una assignatura nova, hem de prémer en el botó «+» que apareix en 

l’encapçalament de la taula corresponent. 

Per a eliminar una assignatura com a coneixement previ o simultani, hem de prémer el botó 

amb una «X», i abans de fer-ho, ens demanarà confirmació. 

La selecció d’assignatures es fa mitjançant una finestra emergent. Aquest quadre de diàleg ens 

permet cercar assignatures entre les de la titulació filtrant per codi i nom. 

N’hi ha prou d’introduir part del nom o codi perquè mostre els resultats coincidents, si no 

introduïm res en les caixes del filtre, es mostraran totes les assignatures de la titulació que no 

s’han seleccionat. 

Si una assignatura ja s’ha seleccionat com a coneixement previ o simultani, no es mostrarà de 

nou en fer la cerca. 

En el moment en què s’afig o s’elimina una assignatura, es guarda sense necessitat de prémer 

els botons o el menú per a abandonar la pàgina, mentre que els canvis en la informació 

addicional es guardaran quan passem a una altra secció mitjançant els botons de navegació o 

directament mitjançant el menú. 
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Unitats didàctiques 

Aquesta pantalla permet introduir el temari de les assignatures, estructurat en unitats 

didàctiques i els temes de cada una (amb un únic nivell). 

Tenim un botó a l’encapçalament de la taula principal per a afegir unitats temàtiques, i després, 

per a cada una de les unitats i dels seus temes, tindrem una sèrie d’opcions que ens permetran 

eliminar, editar (canviar de nom) i ordenar (pujar o baixar en la llista). 
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Distribució 

Aquesta pantalla permet introduir la distribució temporal de cada una de les unitats didàctiques 

especificades prèviament en la secció corresponent de la guia. 

Es presenta d’una banda una taula amb les unitats didàctiques i les activitats per a especificar el 

nombre d’hores en cada cas, i de l’altra, tindrem una caixa de text lliure opcional per a introduir 

informació addicional. 

Els tipus d’activitats són: 

- Teoria seminari (TS): editable 

- Teoria d’aula (TA): editable 

- Pràctiques de laboratori (PL): editable  

- Pràctiques d’aula (PA): editable 

- Activitats d’avaluació (AVA): editable  

- Treball presencial (TP): no editable, suma dels anteriors, TP = TS + TA + PL + PA + AVA 

- Treball no presencial (TNP): editable 

Hi ha una sèrie de valors que vénen predefinits i no es poden canviar, mentre que altres, els ha 

d’introduir el professor responsable de manera que quadren els totals. 

La suma d’hores de cada activitat ha de coincidir amb l’especificada en el POD. 

I al final, la suma d’hores de treball presencial i el no presencial ha d’estar compresa entre 2,5 i 

3 vegades les hores especificades en el POD. 

En aquesta pantalla, els canvis es guarden en el moment i es validen abans de continuar, marcant 

en roig si es detecta algun error, però es permet abandonar la pàgina i seguir amb la introducció 

de la guia. 
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Avaluació 

Aquesta pantalla ens permet especificar les tècniques que s’utilitzaran per a avaluar el procés i 

els resultats d’aprenentatge de l’assignatura. 

Es divideix en tres apartats, un text lliure no editable amb les recomanacions generals per al 

sistema d’avaluació (introduïdes des de l’aplicació de Verifica), una llista amb les tècniques 

d’avaluació que podem seleccionar, amb el nombre d’actes i el pes especificats, i finalment una 

caixa de text lliure opcional que el professor pot editar. 
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En aquest cas, el total de pesos no pot superar el 100%, i en cas de fer-ho, es mostra un missatge 

i no ens deixa continuar. 

 

 

 

  



 

 

Àrea de Sistemes d’Informació 

 i Comunicacions 
 

 

Pàgina 17 de 25 

 

Requisits d’assistència 

En aquesta pantalla podem especificar l’absència màxima en percentatge, per a cada una de les 

activitats. 

Es mostra també una caixa de text lliure no editable, amb les recomanacions generals per al 

seguiment de les activitats presencials, introduïdes des de l’aplicació de Verifica. 

 

 

 

  



 

 

Àrea de Sistemes d’Informació 

 i Comunicacions 
 

 

Pàgina 18 de 25 

 

Bibliografia 

Aquesta pantalla permet al professor especificar la bibliografia recomanada. 

Per a la cerca de bibliografia, es mostra una finestra emergent que ens permet filtrar per títol, 

autor i ISBN. En prémer el botó de «cercar», es fa una consulta al Polibuscador de la UPV 

mitjançant un servei web, consulta que pot tardar uns segons depenent de la cadena de text 

introduïda per a filtrar. 

És possible introduir una lectura que no es trobe referenciada des del Polibuscador, per a fer-

ho, una vegada es mostra el diàleg per a la cerca de referències, premem el botó de «Cancel·lar» 

directament en comptes de cercar. Es mostrarà llavors el diàleg per a editar referències el qual 

ens permetrà introduir les dades corresponents a la lectura sense referenciar.  

Amb la llista de bibliografia es permeten diverses accions com ara són editar, eliminar i ordenar 

(pujar o baixar nivell). 
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És important esmentar que el cercador realitza la cerca per paraules completes, no amb trossos 

o parts d'una paraula, i d'altra banda, també cal tenir en compte que es limita el nombre de 

referències recuperades a 200, si el resultat de la cerca aconsegueix aqueix límit, s'adverteix a 

l'usuari mitjançant un missatge. 
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Resum 

Aquesta pantalla mostra un resum del contingut actual de la guia docent, i és l’única accessible 

una vegada el professor responsable valida la guia. 

Es recomana revisar el resum abans de validar la guia ja que una vegada es valida no es pot 

editar. 
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Validació de la guia 

Una vegada el professor responsable de la guia decideix que tot està correcte, ha de validar la 

guia prement el botó corresponent que apareix en qualsevol de les pantalles.  

S’ha de tenir en compte que, una vegada validada, no es permet modificar-la, ni tan sols al 

professor responsable. Si fera falta editar-la, haurà de ser el departament qui invalide la guia per 

a tornar a l’estat anterior i permetre de nou la modificació. 
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Si s’hi detecta algun error, es mostrarà un missatge indicant-ho, i no es procedirà a la validació. 

 

Quan la validació és correcta, es mostra un missatge de confirmació: 
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Nova guia docent 

Quan s’introdueix una guia docent per primera vegada, és a dir, quan no hi ha guia docent per a 

l’assignatura en cursos anteriors, l’aplicació ens presentarà una pantalla inicial en la qual se 

sol·licita triar l’idioma de referència de la guia. Una vegada seleccionat, la interfície de l’aplicació 

canviarà a l’idioma triat, i els continguts s’hauran d’introduir també en l’idioma seleccionat. 

Nota: L’idioma de referència no es podrà canviar. 
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Guia docent de procediment abreujat 

Hi ha guies docents que s’estableixen com de procediment abreujat des de Verifica, de manera 

que el contingut de la guia es manté del curs anterior. L’aplicació no deixa en aquests casos 

editar la guia, sinó únicament validar-la, cosa que evita que patisca cap modificació. 

 

 

 


