INSTRUCCIONS PER A AVALUAR EXPEDIENTS
Si heu acceptat ser avaluador de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) cal
que tingueu en consideració els següents aspectes:
-

Les avaluacions es faran utilitzant una aplicació per Internet.
Els paràmetres de connexió són personals, intransferibles i cal mantenir-los en secret.

Paràmetres de connexió
Cal que us connecteu a la següent adreça per a realitzar les avaluacions:
http://www.gencat.cat/agaur/avaluacions

Introduïu:
usuari:
contrasenya:
(respecteu les majúscules i les minúscules).

Problemes a l’hora d’accedir-hi:
1. En cas de que no recordeu la vostra contrasenya, podeu recuperar-la al mateix enllaç de
l'aplicació informant el vostre Usuari i clicant sobre "heu oblidat la contrasenya?"
2. Si a l’hora d’accedir us apareix una pantalla on se us comunica que “s’ha detectat una sessió
oberta”, tanqueu el navegador i obriu-lo de nou. És important que tanqueu sempre l’aplicació pel
botó “tancar sessió”, en cas contrari el navegador detectarà que hi ha una sessió oberta i no podreu
accedir-hi de nou.

Contracte del personal avaluador amb l’AGAUR.
En el moment d’accedir a l’aplicació us demanarem que accepteu el Contracte de prestació d’un
servei d’avaluació amb l’AGAUR. Aquest text fa referència al secret professional, la confidencialitat i
les possibles incompatibilitats que podeu trobar amb els expedients assignats, entre d’altres.

Pàgina d’inici

A la pàgina d’inici trobareu la relació de convocatòries que cal avaluar. Cada convocatòria pot
tenir associats un conjunt d’expedients que cal que s’avaluïn segons els criteris establerts per a
cadascuna de les convocatòries.

A la pestanya superior d’aquesta pantalla trobareu l’opció “Dades avaluador” on podreu actualitzar
les vostres dades professionals i personals en cas de que sigui necessari. Un cop actualitzades les
vostres dades cliqueu sobre “desar”

Un cop seleccionada la convocatòria. A l'aplicació hi trobareu: les bases de la convocatòria (a
“DIRECTRIUS AVALUACIÓ”), la fitxa d'avaluació (a “AVALUAR”) i la documentació dels
projectes (a “DOCUMENTS PER A L’AVALUACIÓ”).
Directrius avaluació
Per veure la convocatòria i les directrius per a l’avaluació haureu de seleccionar al menú superior
“Directrius avaluació”.

Per seleccionar l’arxiu que voleu descarregar marqueu-lo

i seleccioneu “Visualitzar”:

Fitxa d'avaluació
Per seleccionar l’expedient que voleu avaluar marqueu-lo

i seleccioneu “Avaluar”:

Durant l’avaluació és important clicar sovint el botó de “Desar” per gravar les dades que informeu
a la fitxa d’avaluació:

Podeu desar una avaluació i recuperar-la posteriorment, (sempre i quan el període d’avaluació
estigui obert i no l'hagueu guardat com a definitiva). En aquest cas, l’avaluació és “provisional”.
Quan considereu que ja heu avaluat definitivament un expedient informareu:
La data i que la situació de l’avaluació és “definitiva”:

Documentació
Per a descarregar-vos la documentació dels expedients, heu de clicar sobre el nom del
sol·licitant

Per seleccionar l’arxiu que voleu descarregar marqueu-lo

i seleccioneu “Visualitzar”:

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar per correu-e a avaluacio.agaur@gencat.cat o per telèfon
al 93.268.77.00

