
Setembre 2016

qBID Mòdul d’empresa

Pràctica suport Tutor Empresa



INDEX

1. Entrada al sistema

2. Proposar pla d’activitats

3. Seguiment de l’activitat

4. Contacte de valoració

5. Emplenar l’enquesta

2



Entrada al sistema

Mitjançant l’usuari i la contrasenya assignats es pot accedir a 

l’aplicació des del següent enllaç:

https://www.empresaiformacio.org/sBid

des d’aquí accedirem a la plana d’accés
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Un cop dins de la plataforma podem visualitzar l’agenda, que 

mostra:

-Tasques pendents

-Calendari

-Notificacions

Entorn de les pràctiques

Sortir de l’aplicació
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Buscar conveni

S’escriu el centre al qual pertany l’alumne i es clica a la lupa
Sortiran els alumnes del centre que té assignats l’empresa i caldrà clicar a :

En la pantalla següent és el lloc on es podran proposar les activitats, es podran valorar els informes periòdics i les valoracions de 
seguiment i final, també ho podem fer mitjançant  l’agenda, dins de l’apartat de tasques
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Proposar pla d’activitats

El Pla d’activitats és un document consensuat entre l’empresa i el centre docent.

És el document on s’especifiquen les activitats que podrà dur a terme l’alumne.

El pla d’activitats pot ser editat durant tota l’estada de pràctiques

El tutor de l’empresa pot fer propostes telemàticament de l’esmentat pla

d’activitats formatiu

Al tutor d’empresa li apareixerà una imatge com la següent:

Per tal de dur a terme aquesta 

gestió cal clicar a la icona d’edició
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Proposar pla d’activitats

S’obrirà una imatge com la següent i podreu seleccionar les activitats, 

En acabar la selecció, caldrà

guardar la proposta, clicant a la

icona de “guardar”
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Amb la icona podreu afegir activitats opcionals

El tutor del centre educatiu validarà les activitats proposades pel tutor del centre

de treball. Mentre no hagi estat validat, apareixerà una imatge com la següent:

Una vegada el pla d’activitats hagi estat validat, apareixerà aquesta figura, que 

veurem a pantalla sencera a la següent diapositiva:

Proposar pla d’activitats
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Pla d’activitats proposat

Tornar a l’agenda
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Seguiment de l’activitat

Informe periòdic:
 Els informes periòdics tenen la finalitat d’avaluar un període de pràctiques

 En l’entorn usuari tutor d’empresa li apareixerà una tasca identificada segons la
imatge “informe periòdic Dossier”

 Clicant a sobre, podrà obrir el “desplegable” de tasques.
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Informe periòdic:

 El “desplegable” de tasques presenta la següent imatge

 Els informes els omple l’alumne però l’empresa pot donar la seva opinió sobre les
tasques que l’alumne ha realitzat

Seguiment de l’activitat

Guardar
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Seguiment de l’activitat

Valoració contacte de seguiment:
 El tutor del centre educatiu ha de fer diferents valoracions, una d’elles es realitza

normalment a la meitat de les pràctiques

 Aquesta valoració és una relació de preguntes realitzades a l’empresa. El tutor de
l’empresa les pot respondre telemàticament, accedint a la icona de seguiment de
l’alumne
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Seguiment de l’activitat

Valoració contacte de seguiment:
 El tutor de l’empresa podrà consultar l’estat de les valoracions del contacte fent

click a la icona quan ja està gestionat o a la icona quan es troba pendent.
D’aquesta manera accedeix a la pàgina de valoració.
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Valoració contacte de seguiment:
 A l’alumne se’l valora en diferents conceptes durant el temps de pràctiques. 

Aquesta valoració es composa de diverses anotacions segons els resultats 
d’aprenentatge, així com una pestanya per a introduir observacions:

Seguiment de l’activitat

En acabar la valoració només cal guardar i si es vol fer una impressió clicant a la 

icona de pdf

Clicant es desplegarà el 

detall dels Resultats 

d’aprenentatge
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Contacte de valoració final

Contacte de valoració final:
 Aquest contacte es troba al final de les pràctiques i s’habilita un cop s’han realitzat

totes les tasques de seguiment.

 Presenta una avaluació similar a la del contacte de seguiment, i disposa
d’informació de resum de les pràctiques, així com les activitats diàries realitzades
pels alumnes.

És necessari clicar
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Contacte de valoració final

Recordar de signar
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Enquesta del centre de treball

 Un cop gestionades totes les tasques de seguiment del dossier de l’alumne,
l’empresa disposarà d’una enquesta on podrà aportar les seves valoracions sobre
l’FPCT.

 Apareixerà com a tasca a gestionar en l’agenda:

 El model que apareixerà serà el següent:

 L’enquesta és potestat

del tutor d’empresa. El tutor del 

centre només la podrà consultar
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