
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
RINNO: Un Registre d’Innovació Docent 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Ricard 

Cognoms 
Gavaldà Mestre 

Correu electrònic 
gavalda@lsi.upc.edu 
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Politècnica de Catalunya / Facultat d'Informàtica 
 
 
Número d’expedient  
00050 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Millora docent; intranet; cultura corporativa; verificabilitat; millora continua 

Data de presentació de la justificació  
9/12/2008 
 

 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L'objectiu del projecte era la creació d’una eina de tipus intranet que permetés al 
personal docent de la Facultat enregistrar i documentar les feines d’innovació docent, 
així com desenvolupar els processos associats per a la seva gestió. La utilitat que es 
volia donar a aquest registre és triple: 1) permetre compartir entre els professors les 
experiències, tant positives com negatives, d’innovació i millora de la docència i 2) 
permetre a la Facultat detectar iniciatives interessants, per promoure-les i estendre-les, 
així com eventualment reconèixer la feina dels professors que innoven i 3) permetre a la 
Facultat mostrar a entitats externes la feina de renovació que els seus professors duen a 
terme.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The goal of the project was to create a tool similar to a intranet allowing personnel of the Facultat involved in teaching 
activities to record and document teaching innovation tasks, and develop the processes associated to its management. 
The advantages of having this record are three: 1) sharing experiences, both successful and not so successful, of 
teaching innovation and improvement; 2) allow the Facultat to detect interesting initiatives, to promote and extend them, 
as well as eventually recognize the task of the involved teachers, and 3) allow the Facultat show to external agents 
(such as evaluation agencies) the renovation and innovation tasks in its teaching. 
 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
1.  Recordatori: Centre, participants i objectius 
 
El projecte RINNO (“Un registre d’innovació docent”) s’ha desenvolupat a la Facultat d’Informàtica de 
la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
L’equip de RINNO ha estat format pels professors Ricard Gavaldà (responsable del projecte), Maria 
Ribera Sancho (actualment, degana de la Facultat) i Leandro Navarro Moldes, i Albert Obiols 
(responsable de l'Àrea de Sistemes d'Informació i Gestió del Laboratori de Càlcul de la Facultat). A 
més, ha estat decisiva la participació del becari Marc Romanos, el paper del qual s’explicarà més 
endavant. El professor Fermín Sánchez, que constava com a possible participant en la proposta, no ha 
participat per motius personals. 
 
Els objectius del projectes eren la creació d’una eina de tipus intranet que permetés al personal docent 
de la Facultat enregistrar i documentar les feines d’innovació docent, així com desenvolupar els 
processos associats per a la seva gestió. La utilitat que es volia donar a aquest registre és triple: 1) 
permetre compartir entre els professors les experiències, tant positives com negatives, d’innovació i 
millora de la docència i 2) permetre a la Facultat detectar iniciatives interessants, per promoure-les i 
estendre-les, així com eventualment reconèixer la feina dels professors que innoven i 3) permetre a la 
Facultat mostrar a entitats externes la feina de renovació que els seus professors duen a terme.  
 
2. Treball dut a terme 
 
El treball dut a terme ha consistit en:  
 

• Reunions periòdiques de l’equip de treball, per discutir la feina feta i debatre els següents 
passos. S’han fet 8 reunions de tots els membres de l’equip. (Es poden aportar les actes de les 
reunions si es considera necessari).  

 



 
 

 

• Recollida inicials d’experiències detectades. Una primera feina a fer abans de definir la 
informació a incloure a intranet era tenir alguns exemples d’experiències docents innovadores. 
Va ser una mica laboriós donat que aquestes experiències no estaven recollides enlloc – 
precisament aquesta era la situació que es volia solucionar amb RINNO – de manera que va 
ser necessari fer un “boca a boca” entre els professors.  

 
• Estudi de requisits de l’eina: a la vista de les experiències docents recollides, es va determinar 

una primera versió dels requisits de l’eina. Això inclou detallar quina informació hauria de 
recollir, els diferents perfils d’usuari, i les funcionalitats que hauria d’oferir a cada perfil 
d’usuari.  

 
• Constrast dels requisits amb altres professors i amb l’ICE. Es va demanar l’opinió de 

professors interessats en innovació docent i amb l’ICE de la UPC sobre els requisits elaborats, 
i es van incorporar els seus suggeriments. Es van fer 4 reunions amb professors i 2 reunions 
amb l’ICE. 

 
• Contractació d’un becari per desenvolupar el software. Un cops clars els requisits, es va fer 

una oferta de beca a estudiants d’enginyeria informàtica o carreres afines per construir el 
software que constitueix pròpiament el registre. Es va seleccionar l’estudiant Marc Romanos, 
estudiant d’enginyeria tècnica en informàtica de gestió, amb qui a més es va acordar que la 
feina feta podria presentar-se com a projecte de final de carrera. En Marc es va incorporar a 
tots els efectes a l’equip de RINNO, i no sols va fer una feina magnífica com a enginyer de 
software sinó que va aportar nombrosos suggeriments de millora a l’especificació inicial del 
projecte.  

 
• Un cop acabat el software i defensat com a projecte de final de carrera d’en Marc (juliol 

2007), es va donar a conèixer primer a un nombre reduït de professors, a fi que el provessin. 
Els suggeriments fets per aquests professors van ser incorporats al software.  

 
• El març de 2008 RINNO va quedar incorporat a la intranet de professors de la Facultat 

(anomenat El Racó). El deganat va anunciar a tots els professors de la FIB la possibilitat de 
fer-lo servir i els va animar a fer-ho.  

 
• Des de llavors, l’equip de RINNO ha supervisat l’ús (més aviat escàs) de l’eina i ha donat 

assessorament als professors que han volgut utilitzar-lo.  
 
3. Principals resultats 
 
Una eina funcional. Des de març de 2008, els professors de la Facultat disposen d’una opció “Registre 
d’innovació docent” sempre que entren a la intranet de la Facultat.  
 
Des d’aquesta eina, els professors poden, entre altres funcionalitats:  
 

- Obrir una “fitxa” per a una experiència de millora o innovació docent (de continguts, 
metodologia docent, d’avaluació, de coordinació docent) que estan iniciant o duent a terme, i 
ampliar-ne la informació a mesura que l’experiència avança. 

- Incloure en la fitxa altres professors com a participants  en l’experiència docent (típicament, 
companys de l’assignatura on s’està innovant) que poden també afegir i modificar la 
informació de la fitxa.  

- Cercar per diversos criteris,  i visualitzar, les “fitxes” del registre d’innovació docent 
corresponents a iniciatives documentades pels seus companys. 

- Subscriure’s a una o més d’aquestes experiències, per rebre un avís per correu electrònic 
sempre que una d’elles és modificada. Això permet el seguiment acurat de l’evolució 
d’aquelles experiències en què estan interessats. 

 
Apart del perfil “professor”, hi ha perfils “administradors” i “facultat” amb permís per modificar tota la 
informació, extreure llistats addicionals, etc. 
 



 
 

 

Els detalls de totes les funcionalitats de l’eina apareixen documentades en el Manual d’usuari que 
s’inclou com a annex. Quedem a disposició de l’AGAUR per fer aportar més informació o fer una 
demostració del funcionament del programa si així ho desitja. 
 
Actualment, cal ser usuari autentificat en la intranet de la Facultat (El Racó) per poder utilizar RINNO, 
i està connectada a la base de dades acadèmica de la Facultat per poder consultar professors existents, 
assignatures i altra informació. Això no obstant, amb relativament poca feina el construït hauria de ser 
exportable a altres entorns acadèmics similars.  
 
Una definició de “formulari d’experiència docent”. Després de la construcció del sistema software, 
la identificació de quina informació seria interessant recollir de cada experiència docent ha estat la 
tasca que més feina ha requerit.  
 
Una molt petita base de dades d’experiències de millora docent. És inevitable constatar el baix 
nombre de professors que han arribat a crear una fitxa en el registre. En aquest moment, n’hi ha 
solament cinc. Aquesta era una situació prevista, i fins i tot previsible, des de la concepció del projecte, 
la qual cosa no evita un cert sentiment de desànim.  
 
Aquest baix interès l’expliquem sobretot per  la manca d’incentius reals que afavoreixin l’ús de l’eina. 
Mentre que tant la universitat com altres institucions diuen valorar les tasques d’innovació docent, 
aquesta valoració es tradueix, al menys des de la percepció del professorat, en pocs avantatges 
tangibles. Si ja no és del tot clara la percepció dels avantatges d’innovar, menys clars són els avantatges 
d’usar un nou software per  
 
Potencialment, la poca insistència de la Facultat als professors en que utilitzessin l’eina. És possible 
que una “campanya” més intensa per part de la Facultat hagués donat resultats, però això era difícil 
sense que la Facultat tingués cap manera clara de reconèixer l’esforç als professors.  
 
4. Conclusions  
 
El projecte deixa una eina còmoda i potencialment útil per documentar l’experimentació i innovació 
docent dutes a terme a la Facultat. L’eina hauria de ser exportable, sense un esforç molt gran a altres 
entorns acadèmics.  
 
Queda pendent trobar maneres d’incentivar els professors a utilitzar aquesta eina de manera habitual, 
cosa que no era possible fer en aquest moment amb les eines a l’abast dels participants en aquest 
projecte.  
 
Entenem que aquesta incentivació segurament ha de passar per utilitzar-la com un instrument més de 
valoració de la feina dels professors i de les assignatures dins de la reforma dels plans d’estudi lligada a 
la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. En teoria, amb aquest procés s’ha de passar a 
valorar la feina del professorat no sols en termes d’hores de classe sinó de molts altres paràmetres, 
entre ells la feina de millora docent.  
 
Entretant, la Facultat pot seguir fent difusió entre el professorat de l’existència de l’eina, i usar-la per a 
un dels objectius: la detecció d’experiències exitoses que pugui ser interessant estendre i replicar. Per 
això caldrà un mínim de recursos (humans i materials) per mantenir l’eina en funcionament i 
actualitzada.  



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 00050, manifesten el seu consentiment 
exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital 
RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a 
la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 19 de abril de 2010 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 



Informe del  projecte 
“RINNO: Un Registre d’Innovació Docent” 

9 de desembre de 2008 
 

Informe justificatiu per a la convocatòria d’ajuts a  
 Millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l'any 2006  

(MQD-2006) 
 
 
1.  Recordatori: Centre, participants i objectius 
 
El projecte RINNO (“Un registre d’innovació docent”) s’ha desenvolupat a la Facultat 
d’Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
L’equip de RINNO ha estat format pels professors Ricard Gavaldà (responsable del 
projecte), Maria Ribera Sancho (actualment, degana de la Facultat) i Leandro Navarro 
Moldes, i Albert Obiols (responsable de l'Àrea de Sistemes d'Informació i Gestió del 
Laboratori de Càlcul de la Facultat). A més, ha estat decisiva la participació del becari 
Marc Romanos, el paper del qual s’explicarà més endavant. El professor Fermín 
Sánchez, que constava com a possible participant en la proposta, no ha participat per 
motius personals. 
 
Els objectius del projectes eren la creació d’una eina de tipus intranet que permetés al 
personal docent de la Facultat enregistrar i documentar les feines d’innovació docent, 
així com desenvolupar els processos associats per a la seva gestió. La utilitat que es 
volia donar a aquest registre és triple: 1) permetre compartir entre els professors les 
experiències, tant positives com negatives, d’innovació i millora de la docència i 2) 
permetre a la Facultat detectar iniciatives interessants, per promoure-les i estendre-les, 
així com eventualment reconèixer la feina dels professors que innoven i 3) permetre a la 
Facultat mostrar a entitats externes la feina de renovació que els seus professors duen a 
terme.  
 
2. Treball dut a terme 
 
El treball dut a terme ha consistit en:  
 

• Reunions periòdiques de l’equip de treball, per discutir la feina feta i debatre els 
següents passos. S’han fet 8 reunions de tots els membres de l’equip. (Es poden 
aportar les actes de les reunions si es considera necessari).  

 
• Recollida inicials d’experiències detectades. Una primera feina a fer abans de 

definir la informació a incloure a intranet era tenir alguns exemples 
d’experiències docents innovadores. Va ser una mica laboriós donat que 
aquestes experiències no estaven recollides enlloc – precisament aquesta era la 
situació que es volia solucionar amb RINNO – de manera que va ser necessari 
fer un “boca a boca” entre els professors.  

 
• Estudi de requisits de l’eina: a la vista de les experiències docents recollides, es 

va determinar una primera versió dels requisits de l’eina. Això inclou detallar 



quina informació hauria de recollir, els diferents perfils d’usuari, i les 
funcionalitats que hauria d’oferir a cada perfil d’usuari.  

 
• Constrast dels requisits amb altres professors i amb l’ICE. Es va demanar 

l’opinió de professors interessats en innovació docent i amb l’ICE de la UPC 
sobre els requisits elaborats, i es van incorporar els seus suggeriments. Es van 
fer 4 reunions amb professors i 2 reunions amb l’ICE. 

 
• Contractació d’un becari per desenvolupar el software. Un cops clars els 

requisits, es va fer una oferta de beca a estudiants d’enginyeria informàtica o 
carreres afines per construir el software que constitueix pròpiament el registre. 
Es va seleccionar l’estudiant Marc Romanos, estudiant d’enginyeria tècnica en 
informàtica de gestió, amb qui a més es va acordar que la feina feta podria 
presentar-se com a projecte de final de carrera. En Marc es va incorporar a tots 
els efectes a l’equip de RINNO, i no sols va fer una feina magnífica com a 
enginyer de software sinó que va aportar nombrosos suggeriments de millora a 
l’especificació inicial del projecte.  

 
• Un cop acabat el software i defensat com a projecte de final de carrera d’en 

Marc (juliol 2007), es va donar a conèixer primer a un nombre reduït de 
professors, a fi que el provessin. Els suggeriments fets per aquests professors 
van ser incorporats al software.  

 
• El març de 2008 RINNO va quedar incorporat a la intranet de professors de la 

Facultat (anomenat El Racó). El deganat va anunciar a tots els professors de la 
FIB la possibilitat de fer-lo servir i els va animar a fer-ho.  

 
• Des de llavors, l’equip de RINNO ha supervisat l’ús (més aviat escàs) de l’eina i 

ha donat assessorament als professors que han volgut utilitzar-lo.  
 
3. Principals resultats 
 
Una eina funcional. Des de març de 2008, els professors de la Facultat disposen d’una 
opció “Registre d’innovació docent” sempre que entren a la intranet de la Facultat.  
 
Des d’aquesta eina, els professors poden, entre altres funcionalitats:  
 

- Obrir una “fitxa” per a una experiència de millora o innovació docent (de 
continguts, metodologia docent, d’avaluació, de coordinació docent) que estan 
iniciant o duent a terme, i ampliar-ne la informació a mesura que l’experiència 
avança. 

- Incloure en la fitxa altres professors com a participants  en l’experiència docent 
(típicament, companys de l’assignatura on s’està innovant) que poden també 
afegir i modificar la informació de la fitxa.  

- Cercar per diversos criteris,  i visualitzar, les “fitxes” del registre d’innovació 
docent corresponents a iniciatives documentades pels seus companys. 

- Subscriure’s a una o més d’aquestes experiències, per rebre un avís per correu 
electrònic sempre que una d’elles és modificada. Això permet el seguiment 
acurat de l’evolució d’aquelles experiències en què estan interessats. 

 



Apart del perfil “professor”, hi ha perfils “administradors” i “facultat” amb permís per 
modificar tota la informació, extreure llistats addicionals, etc. 
 
Els detalls de totes les funcionalitats de l’eina apareixen documentades en el Manual 
d’usuari que s’inclou com a annex. Quedem a disposició de l’AGAUR per fer aportar 
més informació o fer una demostració del funcionament del programa si així ho desitja. 
 
Actualment, cal ser usuari autentificat en la intranet de la Facultat (El Racó) per poder 
utilizar RINNO, i està connectada a la base de dades acadèmica de la Facultat per poder 
consultar professors existents, assignatures i altra informació. Això no obstant, amb 
relativament poca feina el construït hauria de ser exportable a altres entorns acadèmics 
similars.  
 
Una definició de “formulari d’experiència docent”. Després de la construcció del 
sistema software, la identificació de quina informació seria interessant recollir de cada 
experiència docent ha estat la tasca que més feina ha requerit.  
 
Una molt petita base de dades d’experiències de millora docent. És inevitable 
constatar el baix nombre de professors que han arribat a crear una fitxa en el registre. En 
aquest moment, n’hi ha solament cinc. Aquesta era una situació prevista, i fins i tot 
previsible, des de la concepció del projecte, la qual cosa no evita un cert sentiment de 
desànim.  
 
Aquest baix interès l’expliquem sobretot per  la manca d’incentius reals que afavoreixin 
l’ús de l’eina. Mentre que tant la universitat com altres institucions diuen valorar les 
tasques d’innovació docent, aquesta valoració es tradueix, al menys des de la percepció 
del professorat, en pocs avantatges tangibles. Si ja no és del tot clara la percepció dels 
avantatges d’innovar, menys clars són els avantatges d’usar un nou software per  
 
Potencialment, la poca insistència de la Facultat als professors en que utilitzessin l’eina. 
És possible que una “campanya” més intensa per part de la Facultat hagués donat 
resultats, però això era difícil sense que la Facultat tingués cap manera clara de 
reconèixer l’esforç als professors.  
 
4. Conclusions  
 
El projecte deixa una eina còmoda i potencialment útil per documentar l’experimentació 
i innovació docent dutes a terme a la Facultat. L’eina hauria de ser exportable, sense un 
esforç molt gran a altres entorns acadèmics.  
 
Queda pendent trobar maneres d’incentivar els professors a utilitzar aquesta eina de 
manera habitual, cosa que no era possible fer en aquest moment amb les eines a l’abast 
dels participants en aquest projecte.  
 
Entenem que aquesta incentivació segurament ha de passar per utilitzar-la com un 
instrument més de valoració de la feina dels professors i de les assignatures dins de la 
reforma dels plans d’estudi lligada a la implantació de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. En teoria, amb aquest procés s’ha de passar a valorar la feina del professorat 
no sols en termes d’hores de classe sinó de molts altres paràmetres, entre ells la feina de 
millora docent.  



 
Entretant, la Facultat pot seguir fent difusió entre el professorat de l’existència de l’eina, 
i usar-la per a un dels objectius: la detecció d’experiències exitoses que pugui ser 
interessant estendre i replicar. Per això caldrà un mínim de recursos (humans i 
materials) per mantenir l’eina en funcionament i actualitzada.  
 
 
 
Barcelona, 9 de desembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
Ricard Gavaldà Mestre    Maria Ribera Sancho Samsó   
Responsable del projecte    Degana 
       Facultat d’Informàtica de Barcelona 
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Manual d'usuari

L'usuari pot accedir a l'aplicació a través de diferents perfils. És per aquest motiu que s'ha decidit crear diversos
manuals d'usuari en funció dels perfils.

Cal aclarir que les funcionalitats no canvien segons el perfil, simplement n'hi ha més o menys segons el perfil que
es tingui. L'ordre de menys a més i on cadascun esta contingut en el següent és:

Convidat
Professor / PAS
Direcció (és com el del professor, en breu amb l'exportació de llistats)
Administrador

Aquelles funcionalitats ja explicades no es tornen a repetir, per tant s'aconsella al usuari llegir els manuals dels
perfils previs al seu.

Si en els formularis l'etiqueta del camp conté un (*) significa que aquell camp és obligatori. Si no l'introduïm el
sistema ens mostrarà el missatge d'error pertinent.

Cada cop que ens trobem una llista, aquesta és mostra paginada en blocs de 10 ítems i la podem recórrer
fàcilment.

Dins de l'aplicació es pot consultar aquest manual prement la icona  que trobem a la prat dreta de la capçalera.

Per començar cal explicar que si l'usuari s'autentifica a través del racó i entra a Rinno sense haver estat donat
encara d'alta. Li apareixerà la pantalla següent:

On el sistema li explica, que encara no està donat d'alta i se l'hi facilita el contacte amb l'administrador. De forma
que si clica a sobre del link de la seva direcció de correu el sistema li permet enviar-li un mail:
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A més a més, pot consultar informació del projecte, clicant en el link corresponent (en tot moment és pot consultar
aquesta informació si cliquem el logo del RINNO a dalt a l'esquerra):

Manual del Convidat

Si l'usuari que entra a l'aplicació és un convidat, el sistema li mostra la pantalla següent:
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El convidat podrà cercar propostes i consultar el contingut d'aquestes.

Si clica sobre veure una proposta, el sistema li mostra la fitxa d'aquesta amb la informació (només aquells apartats
que tinguin contingut):
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Si l'usuari prem el link d'enviar mail, el sistema li permet enviar-lo amb les direccions de correu de les persones
involucrades en el projecte ja posades i com assumpte predefinit el títol de la proposta en qüestió:
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Manual del Professor / PAS

Si l'usuari que entra a l'aplicació és un professor o un PAS, el sistema li mostra la pantalla següent:

Si cliquem a l'opció d'eliminar una proposta, el sistema sempre que volem eliminar ens demanarà confirmació:
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Si acceptem eliminarem en aquest cas la proposta i ens mostrarà de nou la llista sense aquesta. Si ens fem enrere
i li donem al Cancel·lar tot quedarà com abans.

Si cliquem a l'opció d'editar una proposta, el sistema mostra el formulari d'edició d'aquesta (ídem si polsem el link
d'Afegir Proposta):
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Aquí podem omplir (o modificar) tots els camps i entre altres coses decidir si la proposta es pública (i la veu tothom)
o no.

A cada fase de la proposta podem introduir fitxers, ja siguin adjunts simples o que sintetitzin el contingut. Per fer-ho
només cal que polsem al link Adjuntar Fitxer d'aquella fase on el vulguem introduir.

Llavors se'ns obre una nova finestra on ens situa en quina fase de la proposta estem (en cap si el fitxer és general
de tota la proposta) i podem adjuntar el fitxer, triar el tipus i posar-li el nom que vulguem.

Si pugem el fitxer el sistema ens redirecciona de nou a la finestra d'edició amb el fitxer incorporat:

Quan és volen guardar els canvis realitzats es prem el botó Guardar.

Cada cop que ens trobem una text area, al posicionar-nos dins d'aquesta, l'aplicació ens mostrarà un editor per
facilitar-nos la tasca d'edició. En ell trobem les opcions dels editors convencionals.

S'ha de destacar que el camp augmenta de mida conforme anem escrivint sobre ell.
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Cal destacar tres opcions importants

corresponen (per ordre) a:

Fullscreen: fa que editem en mode pantalla completa (tornar-lo a polsar per tornar al mode normal).
Imprimir: Imprimeix el camp.
Guardar: Aquesta opció s'habilita quan és produeixen canvis.
Cancel·lar: Deixa el camp tal i com ens l'havíem trobat.

A la part final d'aquesta finestra d'edició trobem les opcions:

Controlar Accés
Veure historial

Si anem a controlar accés, podrem decidir quines persones de RINNO poden accedir a la proposta per modificar el
seu contingut. A més a més podrem decidir quines d'elles seran líders de la proposta com nosaltres. Posat que el
creador de la proposta és automàticament líder d'aquesta.

Per a facilitar aquesta tasca és facilita un cercador de persones. Si la persona de la llista és Adminitrador surt
ressaltat en vermell, posat que els administradors tenen accés complert a l'aplicació.
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Si en canvi triem l'opció de Veure Historial, el sistema ens mostrarà quins han estat els canvis de la proposta, la
data i la persona que els ha realitzat.
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Per últim l'usuari pot triar en el menú gestionar els avisos que rep de l'aplicació. On li mostra les seves
subscripcions, i l'opció de treure-les o d'afegir-ne d'altres:

Si clica Afegir subscripció, li mostra aquelles propostes que encarà no s'ha subscrit:
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Manual de l'Administrador

Si l'usuari que entra a l'aplicació és un Administrador, el sistema li mostra la pantalla següent:

Explicada anteriorment.

L'administrador té l'opció de veure i cercar modificacions generals, així com eliminar-ne el registre:
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També te l'opció de gestionar i cercar els usuaris del sistema:

Afegint un nou usuari.
Enviar-li un email (només cal clicar sobre la seva direcció de correu)
Veure la seva fitxa.
Modificar-lo

Afegir-li un perfil
Treure-li un perfil

Eliminant-lo del sistema
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Fitxa d'un usuari:
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Notem que encarà no té cap perfil assignat, per tant aquest usuari encara no podrà entrar a la intranet de RINNO.

Edició d'un usuari:

On li podem assignar els perfils pertinents...

I per últim trobem l'opció d'Administració on l'usuari pot gestionar les assignatures de la mateixa manera que acabem
d'explicar amb els perfils. I gestionar quines són les categories registrades (en construcció).
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