Espai Personal

Recursos Virtuals de l’Alumnat

• Com accedir-hi?
1. Accedir a la Intranet dels estudiants: MÓN UB (estudiants) http://www.ub.edu/monub/
2. Per entrar a l’espai personal cal introduir l’Identificador i la contrasenya:

• Que pots consultar-hi?
En el vostre espai personal, per exemple, podeu trobar la següent informació:
És l’espai per realitzar la matricula
o per descarregar-ne una còpia.
IMPORTANT: Per
descarregar els rebuts
pendents de pagament.

Aquí podeu consultar les notes
oficials i el conjunt de l’expedient.

Eina que utilitzen els
professors per a la
docència (Moodle).

Podeu sol·licitar un expedient, o
un certificat personal, etc . Això
us estalviarà realitzar el tràmit
presencialment a la Secretaria.

Informació sobre les beques
i ajuts als estudiants.

Campus Virtual:
El CV és una aula virtual on l’alumnat pot consultar el contingut de l’assignatura, enviar treballs, contactar amb
el professorat o amb la resta de companys, i fins i tot accedir a les qualificacions publicades pel professor.

• Com accedir-hi?
Cal iniciar sessió a la plataforma (https://campusvirtual.ub.edu/) amb l’identificador i la contrasenya. També es
pot descarregar l’ App “Campus Virtual UB”,disponible tant per Android com per iOS.

Trobareu la Facultat a

Correu electrònic
• Com accedir-hi?
En el mateix Espai personal. La Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i el Deganat us poden enviar
informacions importants, per tant, si ho creieu convenient, podeu redirigir-vos els correus a un compte personal.

Accés als recursos informàtics UB:
Aquests inclouen la xarxa d’ordinadors (Aules d’informàtica i CRAI Biblioteca) i la Xarxa Wi-fi UB.

• Com accedir-hi?
S’ha d’iniciar sessió amb l’identificador local (la part esquerra del correu + .alumnes) i la vostra contrasenya.
Ex: jhergar6@alumnes.ub.edu (Identificador local: jhergar6.alumnes).

Web de la Facultat:
Tota la informació de la Secretaria d’Estudiants i Docència (matrícula, tràmits administratius, terminis, ...) es
publica en la web de la Facultat (https://www.ub.edu/portal/web/geografia-historia). Consulteu-la regularment.

Aquí trobareu tota la
informació
administrativa:
tràmits, terminis, etc..

Taulers amb els
avisos, notícies o
activitats rellevants
en cada moment.

Tota la
informació
acadèmica:
horaris, aules,
professorat,
plans docents,
etc.

Calendari acadèmic (dies
festius, ponts i vacances).

Horaris i
contacte dels
Caps d’Estudis
de cada grau.

