
Utilitza aquesta guia per ubicar-te a la nova APP. 

 

GUIA BREU APP CAMPUS VIRTUAL 
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TORNAR AL SUMARI 

Avantatges i usos de l’APP. 

 Pots accedir als teus cursos. 

 Consultar el material que s’ha penjat 

als cursos. 

 Pots descarregar-te aquest material 

al mòbil. 

 Pots veure les teves qualificacions. 

 Pots participar als fòrums. 

 Podràs rebre missatges d’altres par-

ticipants del Campus Virtual. 

 Podràs rebre les alertes de tasques 

al teu calendari del Campus Virtual. 

 També podràs trobar... 

El que hauràs de fer al web i que no podràs fer amb 

l’APP.(LIMITACIONS) 

 Crear material per penjar. 

 Crear qualsevol recurs., com ara qüestionaris, tasques, etc. 

 En cas dels professors, posar notes, mirar la tasca l’URKUND, 

etc. 

SUMARI 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

Pots entrar dins el curs fent 

un clic a la imatge o al nom 

del curs. 

Des d’aquí veurem tots els 

cursos actius que tenim. 

Accedir als teus cursos. 

Entrarem normalment amb el 

nostre usuari i contrasenya. 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

Consultar el material que s’ha penjat en un curs. 

Aquí podràs comprovar i 

mirar tot el material que hi 

ha en un curs. 

Des d’aquí veurem tots els 

recursos, texts, fòrums, etc. 

Fent clic, podrem entrar–hi 

i llegir-los. 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

Descarregar-te el material dels cursos.  

 

Si fem clic a aquests 

tres punts, es desple-

garà un altre menú. 

Selecciona 

aquesta icona. 

Ens preguntarà per 

confirmar la baixada 

d’arxius. 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

Pots veure les teves qualificacions. 

Podràs consultar les 

teves qualificacions. 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

Podràs participar als fòrums. 

Fes clic als 

fòrums per 

entrar. 

Fes clic a 

aquest icona. 

Llegim el missatge i 

per contestar, farem 

clic a RESPON 

Podrem escriure 

i donar-li format, 

així com adjun-

tar imatges.  
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

Podràs enviar i rebre missatges. 

Els estudiants i 

estudiantes, i els 

professors i pro-

fessores que par-

ticipen en aquest 

curs. 

Fent clic als perfils 

veuràs els detalls 

dels contactes. 

Els usuaris que estan connectats en 

aquell moment determinat estan 

destacats amb una boleta verda. 

Podràs enviar 

missatges, cor-

reus, afegir als 

teus contactes i 

blocar l’usuari. 

Els missatges 

els veuràs aquí. 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

Podràs rebre les alertes de tasques al teu calendari 

del Campus Virtual. 

Fent clic en aquesta icona 

podràs veure els esdeveni-

ments pendents, com ara 

tasques a presentar. 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

També podràs trobar... 

COMPETÈNCIES 

Les insígnies són reconei-

xements que atorga els 

professors per reconèixer 

l’esforç dels alumnes. 

Podràs consultar les 

teves notes del curs. 

ANOTACIONS 
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TORNAR AL SUMARI 

 

 

El que hauràs de fer al web i que no podràs fer amb 

l’APP (LIMITACIONS) 

 Crear material per penjar. 

 Crear qualsevol recurs., com ara qüestionaris, tasques, etc. 

 En cas dels professors, posar notes, mirar la tasca l’URKUND, 

etc. 

Sempre pots accedir a 

la web des d’aquesta 

icona. 

Si fas clic en aquests tres punts, 

anirem a questa pantalla i clicant 

a Lloc Web, s’obrirà el Campus 

Virtual al navegador. 


