Sistema de Cronogrames de l’EPS
Procediment per fixar les dates
d’activitats d’avaluació significatives
D’aplicació a partir del curs 2021-22
Data de darrera revisió: 24/01/2022
Normativa de referència: Procediment d’ajust de la càrrega de feina dels estudiants mitjançant els
cronogrames dels estudis (aprovat en Junta d’Escola l’11 de març de 2016)
Per tal de compensar la desaparició del mòdul de Cronogrames d’UIBDigital, des de l’EPS hem creat
un nou Sistema de Cronogrames de l’EPS, i així complir amb el Procediment anterior.
El Sistema de Cronogrames de l’EPS està format per:
● Un conjunt de calendaris (un per a cada titulació i curs), accessibles (en mode lectura) a
tothom, i llistats a: https://eps.uib.es/calendaris_parcials.
● Una aplicació web que, a partir d’un formulari, genera les entrades del calendari.
El procediment per fixar les dates d’activitats d’avaluació significatives és:
1. Comprovau, fent servir el calendari de la titulació i curs en qüestió, que la data que voleu fixar
compleix les condicions demandades pel Procediment.
2. Accediu al formulari i emplenau la següent informació:
● Assignatura: Introduïu el codi de l’assignatura. A partir d’aquesta dada, l’aplicació web
recupera el nom de l’assignatura, i les titulacions i cursos on s’imparteix. Algunes
assignatures poden estar incloses en diferents titulacions i cursos; en aquest cas, es
crearan entrades a diversos calendaris.
● Grups: En cas que l’assignatura tengui diferents grups, i l’activitat només afecti alguns
d’ells, indicau-los aquí per tal que aquests grups apareguin al calendari. Si no
introduïu res, a l’entrada no es farà cap menció als grups.
● Tipus d’activitat: Aquest camp estableix el text que apareixerà a l’entrada al calendari.
● E-mail: Introduïu el correu electrònic del responsable de l’activitat. Quan s’hagi creat
el registre al(s) calendari(s), s’enviarà un missatge de confirmació a aquesta adreça,
amb un enllaç per visualitzar el calendari i un altre enllaç per esborrar aquesta
entrada.
● Data, hora d’inici i hora final: Indicau la informació temporal de l’entrada a crear.
● Necessitats específiques quant a aules: Indicau les necessitats respecte d'aules per a
l'activitat programada: Per exemple, si es precisen aules addicionals (a més de les
disponibles habitualment per fer les classes), o si necessitau reservar un laboratori. En
cas de no tenir necessitats especials, deixau el camp en blanc.
3. Comprovau que la informació rebuda al correu és correcta.
● En cas de no rebre el correu, comprovau que no sigui a l’spam. Si el problema
persisteix, posau-vos en contacte amb at.eps@uib.es.
● Si detectau algun error, podeu esborrar l’entrada al calendari fent servir l’enllaç rebut
al correu, i tornar a repetir el procés. Recordau que pot haver diferents entrades a
diversos calendaris quan l’assignatura es comparteix amb diferents titulacions i
cursos; en aquest cas, s’han d’esborrar les diferents entrades als diferents calendaris
fent servir els respectius enllaços que es troben als correus. Podeu també adreçar-vos
a at.eps@uib.es o al cap d’estudis per fer modificacions menors.
Un cop tot el professorat hagi introduït les activitats d’avaluació significatives al Sistema de
Cronogrames de l’EPS, des de Serveis Administratius es revisaran per tal de comprovar que es
compleixen els criteris del Procediment i s’assignaran aules addicionals (en cas que siguin
necessàries).
Finalitzat aquest procés, s’informarà als estudiants que els Cronogrames estan disponibles.
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Exemple
Dades introduïdes:
● Codi: 20324
● Grups:
● Tipus d’Activitat: Examen Parcial
● e-mail: gabriel.cardona@uib.es
● Data: 01/02/2022
● Hora inici: 9:30
● Hora final: 11:30
● Necessitats específiques quant a aules:

Correus rebuts pel professor que ha creat el registre (2 ja que l’assignatura és de GMAT i de GMIT):
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Entrades creades als calendaris (2 ja que l’assignatura és de GMAT i de GMIT):

