
Recordatori  de circuit de tancament de quaderns, en el supòsit  de 
realitzar la visita d’avaluació abans de finalitzar l’FCT 
... en menys d’una dotzena de passos 
 

0. Baixa’t els documents que necessitis per recollir la informació de l’empresa i 
prepara la visita d’avaluació 
// dels PDFs de la barra superior:  

 ref 10 (enquesta centre treball), també la pots baixar de la finestra de seguiment 
(la dels 4 quadres) 

 ref 19 (valoració quadern), per recollir les valoracions dels CA 
// de la finestra de la visita final: 

 Pdf de la valoració, per recollir comentaris i, si cal, les valoracions de les 
activitats 

 

1. Revisa que l’alumne/a hagi introduït les hores suficients per completar l’FCT (per 
exemple, ho pots mirar al qBID a la informació del quadern de l’alumne i comprovar 
que al menys te “informades” el mínim d’hores per completar l’FCT)  
// funció convenis... cercar l’alumne... clicar en la icona del quadern... 

 
 
 
 
 



2. Si ha introduït les hores, però encara no ha arribat la data de fi de conveni, has de 
“finalitzar” el conveni anticipadament (per assoliment de les hores d’FCT)  
La millor opció es finalitzar-lo amb data del mateix “últim dia” que l’alumne ha anat a 
l’empresa i ha introduït les hores. 
// funció convenis... cercar l’alumne... clicar en la icona del conveni... 

 
 

3. Ves a la finestra de seguiment (la dels 4 quadres) i cliques dins la icona que es un 
calendari que es troba en el quadre “2” i valides el darrer full mensual, igual que has fet 
els anteriors. Si et trobes que hi han dies sense informar, cal que entris a l’agenda de 
l’alumne (icona calendari en el quadre “2”)  i posis el que ha fet o l’absència. Al final 
totes les línies dels informes mensuals han d’aparèixer de color verd (vermell: cal 
omplir; blau: cal validar) 

 



4. Gestiona el informe de la darrera visita, la data de la visita, les observacions i 
mesures que creguis adients. Guarda (disquet de la dreta) 

 
 

5. Clica (Signatura) en la casella d’abaix a la dreta d’aquesta mateixa pàgina i guarda 
amb la icona de la dreta. (Es possible que en alguna versió posterior del qBID s’elimini aquesta signatura) 

 



 

6. Torna a la finestra de seguiment, la dels 4 quadres (a la barra del mig on estan les 
icones, hi ha l’accés directe “seguiment fct”) i cliques a la icona de valoració del dossier 
que es troba en el quadre “3” i fas la valoració del conveni (recorda guardar). Si vols, 
pots imprimir aquest informe pdf per donar-li a l’alumne/a. 

 
 
 

7. Torna a la finestra de seguiment, la dels 4 quadres (a la barra del mig on estan les 
icones, hi ha l’accés directe “seguiment fct”) i cliques a la icona de enquesta del centre 
de treball que es troba en el quadre “3” i omples l’enquesta. 

 
 
 



8. Torna a la finestra de seguiment, la dels 4 quadres (a la barra del mig on estan les 
icones, hi ha l’accés directe “seguiment fct”) i cliques a la icona “d’homologació FCT” 
que es troba en el quadre “4”, emplenes els tres apartats del qüestionari de valoració i 
guardes. 

 
 
 

9. Ves a la finestra del quadern de l’alumne (pots clicar directament en la icona 
“quadern” que et surt a la part superior de la finestra anterior), clica en el llapis de 
valoració i fes les valoracions... (hi ha la possibilitat de posar la mateixa valoració a tots 
els items de l’apartat (fent clic en la icona “doble carpeta”). Si vols, pots imprimir 
aquest informe pdf per donar-li a l’alumne/a. 
 

 



 

10. Qualifica l’FCT de l’alumne (APTE) i la subqualificació adient. Guarda i 
imprimeix dos còpies d’aquest pdf (icona d’abaix-dreta). Els signes i li poses el segell i 
li dones una a l’alumne i em deixes l’altre a mi*. 

 
 

11. Recorda a l’alumne/a que ha d’accedir al seu qBID per fer l’enquesta (et surt 
l’advertiment amb un triangle groc en la finestra anterior) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* mostra del document que s’ha de lliurar 


