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Identificador i contrasenya 
• Són les claus necessàries per accedir al Campus Virtual i s’obtenen en matricular-

se. 

• L’identificador es troba a l’imprès de matrícula. 

• La contrasenya us l’heu de construir des de MónUB: seguir l’enllaç Ajuda i a 

continuació Obtenir les dades d’identificació 
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Identificador i contrasenya 

• Si s’han cursat altres estudis a la UB, ja es disposa d’usuari i 

contrasenya, no cal fer res per obtenir-ne de nous. 

• Si no es disposa d’identificador i contrasenya, cal esperar a 

matricular-se. 

• Si no es fa la matrícula a la Facultat, cal adreçar-se a la 

Secretaria de la mateixa i demanar ser matriculat pel sistema 

de Matrícula d’estada temporal. Així s’obtindran les dades 

d’identificació necessàries. 

 



Com accedir al Campus Virtual 
• Es recomana fer servir els navegadors Firefox o Chrome i 

mantenir-los actualitzats. 

• L’accés es pot fer: 

• des del MónUB, enllaç Nou Campus Virtual (curs 13-14), o bé 

• des de l’adreça https://campusvirtual2.ub.edu, seguint 

l’enllaç Entrada de la part superior dreta. 

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/
https://www.google.com/intl/ca/chrome/browser/
http://www.ub.edu/monub/
http://campusvirtual2.ub.edu/


Com accedir al Campus Virtual 



Dins del Campus Virtual: La meva pàgina inicial 

• Un cop identificats, s’accedeix a La meva pàgina inicial. 

• Amb el botó Personalitza aquesta pàgina, es pot editar. 



Dins del Campus Virtual: La meva pàgina inicial 

• Les opcions d’edició permeten: 

• Canviar l’ordre dels cursos. 

• Amagar-los de la pàgina inicial. 

• Afegir, treure, amagar i configurar els diferents  blocs. 

• Minimitzar els blocs a la barra lateral. 

• Un cop finalitzat els canvis cal prémer el botó Atura l’edició 

d’aquesta pàgina, situat a la part superior dreta de la pantalla. 



Dins del Campus Virtual: La meva pàgina inicial 



Dins del Campus Virtual: el perfil 

• Un cop identificats, és recomanable editar el perfil, per tal 

d’afegir o canviar la fotografia i per modificar l’adreça de 

correu electrònic. 

• Es fa seguint l’enllaç Edita el perfil, que es troba al bloc 

Configuració, al marc esquerre de la pantalla: 

• També, seguint l’enllaç del vostre nom que es troba a la part 

superior dreta i a la inferior de la pantalla: 



Dins del Campus Virtual: el perfil 

 

 

 

 



Dins del Campus Virtual: les meves assignatures 

• Els cursos de les diferents assignatures es troben al bloc central de la pantalla 

inicial. 



Dins del Campus Virtual 

• Si no es localitza un curs, cal comprovar que estigui creat, 

seguint l’enllaç Llistes de matriculats, que es troba a la 

pantalla inicial del Campus Virtual. 

Dins del Campus Virtual: les meves assignatures 

• A l’esquerra es veuen les assignatures matriculades i a la dreta si aquestes 

tenen el curs creat o no. 

• En cas negatiu, cal posar-se en contacte amb el professorat, ja que és 

responsabilitat seva crear-los. 



Dins del Campus Virtual 

• Si encara no s’ha formalitzat la 

matrícula però es disposa 

d’identificador i contrasenya, es 

poden buscar els cursos de les 

assignatures seguint l’enllaç 

Pàgina d’inici, que es troba dins 

del bloc lateral esquerre 

Navegació. 

• A la següent pantalla es pot 

navegar per les diferents 

categories d’ensenyaments o 

cercar pel nom de l’assignatura. 

Dins del Campus Virtual: les meves assignatures 



Dins del Campus Virtual 

• En aquest cas, el curs estarà configurat per accedir mitjançant auto-inscripció. 

• Cal escriure la contrasenya facilitada pels professors i prémer el botó Inscriu-

me. 

• A partir d’aleshores, es queda inscrit al curs en qüestió i apareixerà a la 

pantalla inicial. 

Dins del Campus Virtual: les meves assignatures 



Dins del Campus Virtual 

• A banda dels cursos de les diferents assignatures podeu tenir accés a altres cursos 

genèrics de l’ensenyament o de la Facultat. 

Dins del Campus Virtual: altres cursos 



Dins del curs 

• Als cursos els docents poden 

afegir tant activitats, com eines 

de comunicació, com recursos. 

• Els recursos poden ser fitxers, en 

diferents formats, carpetes, 

pàgines web o enllaços. 

• Les activitats més freqüents són 
les tasques i els qüestionaris. 

• Les eines de comunicació poden 
ser fòrums, consultes, enquestes 
o xats. 



Dins del curs 

• El Fòrum d’avisos i notícies és un fòrum informatiu, on només poden escriure els 

professors. 

• Per baixar un fitxer, simplement cal seguir l’enllaç del mateix. 

• Els vídeos es reprodueixen dins del mateix Campus Virtual. 

• Les tasques poden implicar l’enviament d’un o diversos fitxers, a través del 

Campus Virtual. 

• Els qüestionaris es fan dins del propi Campus Virtual. 

• Cada alumne pot veure les seves qualificacions, 

sempre i quan els docents així ho hagin 

configurat, seguint l’enllaç Qualificacions que es 

troba al marc esquerre del curs. 



Ajuda 

• Formulari 24x7 de consultes. Accessible des de 

la web del CRAI, secció Suport a la Docència. 

 

• També es pot consultar al personal del CRAI: 

http://www.bib.ub.edu/suport-docencia/psd/ 
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Moltes gràcies! 
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