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Orientacions i eines per mantenir l’estudi a distància 

 

Objectiu 
 

L’objectiu d’aquest document és proporcionar orientacions i eines que puguin ajudar l’estudiantat a 

continuar la seva activitat acadèmica a distància. 

El professorat està adaptant la docència a la modalitat a distància amb l’objectiu que puguis seguir 

estudiant des de casa. Com que és una situació molt nova, està adequant tant com sigui possible les 

metodologies docents que s’utilitzen en les diferents assignatures. Per aquest motiu, en cadascuna 

de les assignatures els docents poden fer ús d’unes eines o no, segons considerin, pera seguir 

impartint la docència a distància. 

A continuació pots consultar el manual de l’estudiant del campus virtual de la URV. 

• Manual de l’estudiant del campus virtual de la URV en català. 

• Manual del estudiante del Campus Virtual de la URV en español. 

• Student's manual for the Virtual Campus in English. 

Taula resum d’eines proposades als docents per mantenir la docència a distància 
 

Eixos Eines 

Comunicació docent-estudiant, 
estudiant-docent i estudiant – estudiant. 
 

Tauler d’avisos i notícies 
 
Fòrum de dubtes 
 

Videoconferència: Adobe Connect i Teams 
 

Calendari del campus virtual 
 

Aplicació mòbil del campus virtual 
 

Consulta de materials i recursos d’estudi 
i treball 
 

Publicació de documents, fitxers multimèdia i 
enllaços per a l’estudi 

Gravacions de vídeo o àudio al mateix campus 
virtual 

Recursos d’Informació CRAI 

Aplicacions remotes. Virtlabs 

Activitats de treball a l’aula virtual 

La tasca 

Enregistrar vídeo i àudio capturant la pantalla de 
l’ordinador: ActivePresenter i Apowersoft 

Enregistrar la narració de veu d’una presentació 
PowerPoint 

El qüestionari 

 

  

Podeu trobar la darrera versió d’aquest document quan us valideu a: https://campusvirtual.urv.cat/ 

https://moodle.urv.cat/wiki/Manual_estudiant
https://moodle.urv.cat/wiki/Manual_estudiant/es
https://moodle.urv.cat/wiki/Manual_estudiant/en
https://campusvirtual.urv.cat/
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Orientacions per a l’aprenentatge a distància 
Les orientacions es divideixen en quatre apartats:  

1. Comunicació docent-estudiant, estudiant docent i estudiant – estudiant 

2. Consulta de materials i recursos d’estudi 

3. Activitats de treball per a l’estudiant 

4. Seguiment de l’activitat com a estudiant a distància 

 

1. Comunicació docent-estudiant, estudiant – docent i estudiant –estudiant 
 

Un dels elements més importants per  garantir l’efectivitat en la formació a distància és mantenir 

una comunicació fluida i constant amb el professorat i amb els teus companys i companyes de 

classe. Per poder-ho portar a terme, la URV et proporciona cinc recursos: 

 

1.1. Tauler d’avisos i notícies dels espais de Moodle 
 

Qualsevol aula virtual disposa d’un tauler d’avisos i notícies. Serveix perquè et puguin fer arribar 

avisos i notícies importants relacionats amb l’assignatura. És unidireccional, només hi poden 

escriure els docents i els missatges lliurats també t’arriben a la teva adreça de correu electròniccom 

a estudiant. 

Recomanacions: 
 

• Consulta el correu electrònic institucional i el fòrum d’avisos i notícies de cada assignatura 
amb regularitat. 
 

 

1.2 Fòrum de dubtes dels espais de Moodle 
 

Qualsevol aula virtual disposa d’un fòrum de dubtes, el qual és bidireccional; per tant, hi poden 

escriure docents i estudiants. 

Recomanacions: 
 

• Fes servir aquest fòrum per fer arribar possibles dubtes sobre l’assignatura als teus 
professors i professores. 

• El professorat de l’assignatura et respondrà el més aviat possible.  

• Si saps la resposta a algun dels dubtes plantejats pels teus companys, tu també els pots 
respondre. Aquest fòrum es bidireccional i hi podeu escriure tant estudiants com 
professors. 

• Pots fer les teves intervencions de manera escrita. Però també pots fer-ho utilitzant els 
botons d’enregistrament d’àudio i /o vídeo que ofereix el mateix editor del campus virtual. 
T’animem a provar aquestes opcions que faran que el fòrum sigui molt més dinàmic i 
proper. 

• Consulta el fòrum de dubtes de cada assignatura amb regularitat. Com a mínim cada dos 
dies. Una pauta que et pot ser útil és consultar-lo cada dilluns, dimecres i divendres. 
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1.3 Videoconferència 
 

Les sessions de videoconferència ens permeten comunicar-nos de manera síncrona amb el 

professorat de l’assignatura i amb els nostres companys de classe. El professorat et pot compartir 

presentacions, documents i fins i tot el seu escriptori durant la sessió.A més, es poden gravar i 

posar a la teva disposició perquè les puguis consultar sempre que et calgui. 

El professorat pot fer servir les videoconferències amb el grup classe o en grups petits per a tutories 

i, si cal, de manera individualitzada per fer tutories personalitzades. 

Les eines disponibles per fer videoconferències són l’Adobe Connect, integrat a l’aula virtual, i el 

Teams, que forma part del paquet d’aplicacions de l’Office 365. Pel que fa a l’Adobe Connect, quan 

t’hi connectis la primera vegada et demanarà instal·lar-te una petita aplicació; per treballar amb el 

Teams, has de fer servir el navegador Chrome o Explorer, ja que no és compatible amb Safari o 

Firefox. 

En qualsevol cas, el professorat et farà arribar les instruccions i l’enllaç per accedir a la 

vídeoconferència. 

Recomanacions: 
 

• Abans d’assistir a una videoconferència: 
o Comprova que pots accedir al campus virtual i a l’enllaç a la videoconferència. 
o Comprova que el micròfon i la càmera web del teu ordinador funcionen 

correctament, encara que segons com hagi organitzar la sessió el teu professor o 
professora, potser no serà un requisit per seguir-la. 

o Consulta els materials que t’hagi pogut facilitar el docent. 
 

• Durant la videoconferència: 
o Segueix les indicacions que et faci el professor o professora. 
o Tanca el micròfon si no has de comunicar-te oralment. D’aquesta manera evitaràs 

que arribi “soroll” (el teclat quan escrius, soroll d’ambient, etc.) que pugui distreure 
o dificultar la comprensió del que s’està dient. 

o Tanca la càmera web si no és necessari mostrar la teva imatge. D’aquesta manera 
redueixes els recursos de xarxa necessaris i la teva connexió amb la 
videoconferència serà millor. 

o Fes servir el micròfon i la càmera web quan t’ho demani el professor o professora. 
o Si fas servir una eina de xat durant la videoconferència: 

 És una molt bona alternativa a l’ús de la càmera web i del micròfon del teu 
ordinador si l’utilitzes amb moderació.  Serveix sobretot  per plantejar 
preguntes o aclariments o per  ajudar els teus companys i companyes. 

 Si la fas servir en excés pot arribar a ser una distracció. 
 Respecta les normes d’etiqueta de la xarxa. És a dir,  comporta’t en un 

entorn virtual amb la mateixa educació com ho faries en un entorn 
presencial real.  

 

• En acabar la videoconferència: 
o Revisa les anotacions que hagis pres i, si cal, ordena-les i passa-les a net. 
o Si el professor o professora t’ha recomanat consultar algun material o fer alguna 

activitat, comprova que hi pots accedir correctament. 
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El professor o professora et pot fer arribar l’enregistrament de la videoconferència mitjançant l’aula 

virtual de l’assignatura. D’aquesta manera podràs consultar-la més tard si et cal. 

Les funcions a què tindràs accés com a estudiant en la videoconferència poden variar segons els rol 

que tinguis, cada docent te n’informarà oportunament. 

 

1.4 Calendari de Moodle 

El campus virtual t’ofereix una eina de calendari. Aplegaels esdeveniments importants que estiguin 

introduïts en cadascuna de les assignatures. Algunes dates s’hi incorporen de manera automàtica i  

d’altres les hi han d’afegir manualment els mateixos docents (per exemple, la realització d’una 

videoconferència). 

El calendari és contextual. En trobaràs un a cada aula virtual que inclourà els esdeveniments de l'aula 

concreta i un calendari a la pàgina principal, el qual aplega tots els esdeveniments publicats en totes 

les aules virtuals a les quals pertany l’usuari. 

Recomanacions: 
 

• Consulta el calendari sempre que entris al campus virtual o a l’aula virtual d’una 
assignatura. Si el teu professor o professora el fa servir, hi trobaràs informació de tots els 
esdeveniments importants de l’assignatura, com ara dates de lliurament d’activitats, 
sessions per videoconferència, etc. 

• Consulta també el fòrum d’avisos i notícies, ja que el teu professor o professora el pot fer 
servir per  informar-te de possibles canvis en les dates previstes inicialment o de possibles 
canvis en el calendari. 
 

 

1.5 Aplicació mòbil de Moodle 

Fer servir l'aplicació mòbil té avantatges respecte a l'accés web,  com la possibilitat de rebre 

notificacions directament al dispositiu mòbil d'aquells esdeveniments importants, per exemple 

missatges del tauler d'avisos i notícies, activitats que has de lliurar, activitats avaluades a través de 

les tasques o els esdeveniments fixats al calendari, com possibles videoconferències, entre d’altres. 

Recomanacions: 
 

• Instal·lat l’app de Moodle i activa les notificacions. D’aquesta manera rebràs un avís al 
mòbil dels missatges importants que et pugui fer arribar el professorat mitjançant el 
campus virtual. 
 

 

Pots descarregar l'app oficial del Moodle per a Android, per a Apple o per a Windows Mobile al 

Google Play, a l'AppStore o a l'Store de Microsoft. Per accedir-hi has d'introduir:  

Servidor: campusvirtual.urv.cat 

El teu usuari i contrasenya. 

 

Ajuda tècnica: 

• Com accedeixo al campus virtual amb l’apliació mòbil? 

• Com puc configurar les notificacions que vull rebre al mòbil? 

https://t.co/ZyJQV1DL35
https://itunes.apple.com/es/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/moodlemobile/9wzdncrdk93x
http://youtube.com/embed/QDtEHbtN_3Y
http://youtube.com/embed/QDtEHbtN_3Y
https://youtube.com/embed/mE77ZQFtALw
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2. Consulta de materials i altres recursos d’estudi i treball 
 

Per facilitar-te l’estudi autònom i el seguiment de les assignatures, el professorat pot posar a la teva 

disposició diferents materials, recursos d’estudi i activitats d’aprenentatge. El nostre campus virtual 

t'ofereix diverses possibilitats:  

• Accés a documents, fitxers multimèdia i enllaços per llegir-los o estudiar-los. 

• Gravacions de vídeo de webcam o àudio enregistrades a la mateixa aula virtual (amb una 

durada màxima de 2 minuts). Cada docent pot gravar vídeos curts al campus virtual fent servir la 

càmera web instal·lada a l’ordinador. Espot utilitzar en qualsevol lloc de l’aula virtual (per  

explicar una tasca que has de lliurar, per fer un post a un fòrum o, fins i tot, perquè els 

estudiants entregueu un gravació feta per vosaltresmateixos. 

 

• Recursos d’informació CRAI 

o El Cercador et permetrà accedir a tots els recursos. 
o Per accedir a la Biblioteca Digital de la URV –llibres i recursos electrònics-, cal 

validar-se a SaBiDi amb les credencials habituals.  Pots accedir als Vídeos de Suport i 
la guia d'accés.  

o A l'apartat Tríptics, guies i tutorials trobaràs materials d'autoformació per a l'ús dels 
diferents recursos del CRAI i per a la cerca d'informació.  

o Recursos i recomanacions per fer el TFG i TFM.  
o Per qualsevol consulta  sobre serveis, recursos, organització, activitats i 

funcionament de la URV i del CRAI   adreça't al Servei d'informació 
virtual Pregunt@.  
 

• Aplicacions remotes. Virtlabs és un servei d’aplicacions web, el qual permet executar 

programs de manera virtualitzada a tot el PAS, PDI i ESTUDIANTS. Aquestes aplicacions es 

poden utilitzar en qualsevol lloc i des de qualsevol equip, sigui o no propietat de la URV, en 

els àmbits de la docència, gestió i recerca. Aquí tens l'accés a Virtlabs, per a més informació 

consulta la intranet de la URV – pestanya Virtlabs i oer a dubtes relacionades escriu a 

cau@urv.cat. 

 

Recomanacions: 
 

• Consulta els materials i recursos d’estudi que et faciliti el professorat. 

• Accedeix regularment a l’aula virtual de cada assignatura per saber si els professors t’han 
facilitat material i recursos nous. 

• Fes una consulta activa dels materials i recursos. Per exemple, planteja’t preguntes abans 
de consultar els recursos per veure si t’ajuden a donar-hi resposta, fes servir el fòrum de 
dubtes de l’assignatura per plantejar possibles dubtes que et puguin sorgir un cop consultis 
els recursos o noves preguntes a què t’hagin portat, busca a la xarxa informació 
complementària, fes anàlisi crítica i comparteix-la amb el grup classe fent servir les eines 
digitals no presencials que tens al teu abast: campus virtual, xarxes socials, etc. 

• Realitza les activitats d’aprenentatge a distància que et pugui proposar el professorat fent 
servir les eines que ofereix el campus virtual. 
 

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/on-podeu-cercar/acces-biblioteca-digital-urv/
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/on-podeu-cercar/acces-biblioteca-digital-urv/
https://oim.urv.cat/WebServeis/BibliotecaDigital/boto/index_es.jsp
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/autoformacio/
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/treballfigrau/
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/pregunta/
https://virtlabs.urv.cat/login
https://intranet.urv.cat/
mailto:cau@urv.cat
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3. Activitats de treball per a l’estudiant 
 

Per fomentar el teu aprenentatge actiu de manera autònoma a distància, el professorat et pot 

proposar diferents activitats de treball: 

3.1 La tasca 

La tasca és una activitat que et permet tenir informació dels treballs que et demana cada docent de 

l’assignatura i et facilita un espai per lliurar el treball. També permet que el professor o professora 

pugui qualificar els teus treballs dins l’aula virtual de forma qualitativa i quantitativa, incloent-hi 

comentaris en el mateix treball. 

 

Recomanacions: 
 

• Consulta les tasques que et planteja el professor o professora de cada assignatura. 

• Assegura’t que has entès bé què se’t demana i quins recursos has de consultar si és el cas. 
Si et cal algun aclariment, recorda que pots fer servir el fòrum de dubtes i el correu 
electrònicper demanar-li més informació al docent. Si fas servir el fòrum, ajudaràs els teus 
companys i companyes que puguin tenir el mateix dubte.  

• Assegura’t de saber quin és el procediment i la data de lliurament de l’activitat. Recorda 
consultar el calendari cada cop que accedeixis al campus virtual i a les diferents 
assignatures. 

• Estigues alerta a les retroaccions (feedback) i qualificacions que pengiel professor  o 
professora de cada assignatura per, si cal, millorar les activitats o per seguir consolidant i 
avançant en el teu aprenentatge. 
 

 

3.2 Creació de material multimèdia 

Per suplir les presentacions que puguis fer presencialment, el docent et pot encarregar la creació de 

diferent material multimèdia. Algunes possibilitats són: 

• Gravar seqüències de vídeo capturant la pantalla de l'ordinador, que poden incloure la teva 

veu i la imatge mentre graves. Una apliacció lliure i senzilla per fer això és Apowersoft i una 

altra, que et permet editar posteriorment, és Active presenter. 

 

• Narrar un PowerPoint. A partir d’una presentació existent, podem explicar amb veu les 

diapositives. El fitxer resultant serà un vídeo que podràs lliurar el teu docent al campus 

virtual a través d'una tasca, per exemple. Aquí tens una guia ràpida de com fer-ho. 

 

3.3 El qüestionari 

El qüestionari permet respondre diferents tipus de preguntes que et plantegi el professor o 

professora: (d’opció múltiple, vertader/fals, resposta oberta, etc.). Pot configurar els qüestionaris 

per permetre diversos intents o no i fins i to, proporcionar un feedback immediat i automàtic de què 

has contestat correctament i què no. Els qüestionaris són  una eina que t’ajuda a tenir informació 

sobre el teu nivell de coneixement de la matèria,  l’evolució del teu procés d'aprenentatge i, si és 

el cas, quins aspectes has de revisar o quins has consolidat. 

https://moodle.urv.cat/w28/images/a/a0/Guia_Apowersoft.pdf
https://moodle.urv.cat/w28/images/d/d8/Guia_r%C3%A1pida_Active_Presenter.pdf
https://moodle.urv.cat/w28/images/5/5b/PowerPoint_fer_videoa_amb_veu.pdf
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4. Seguiment de l’activitat com a estudiant a distància 
 

Per facilitar-te el seguiment de la teva activitat com a estudiant a distància, et pot ajudar: 

• Seguir un horari com ho feies presencialment quan assisties a classe . Pots aprofitar per 

consultar materials i recursos, fer les activitats proposades o, si és el cas, assistir a les 

videoconferències que hagi programat el docent de cada assignatura. 

• Aprofita les pauses o moments que no tinguis classes per descansar, mantenir hàbits 

d’alimentació i salut, comunicar-te amb els companys i companyes de classe o facultat fent 

servir les xarxes socials, etc. 

• Consulta els consells per a estudiar que et facilita el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge 

i la Investigació (CRAI): 

o Infografia “Com es prepara un període llarg d'estudi i se supera amb èxit" 

o Vídeo “Com es prepara un període llarg d’estudi i se supera amb èxit” 

o Infografia “Pautes per estudiar millor i més eficientment” 

o Vídeo “Pautes per estudiar millor i més eficientment” 

 

Suport tècnic 
 

• CAU. De dilluns a divendres no festius, de 8 a 14.30 i de 15.30 a 19.30 

o cau@urv.cat 

 

• Suport campus virtual 

o Suport.campusvirtual@urv.cat 

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/noticies/636/nou-recurs-consells-per-estudiar
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/noticies/636/nou-recurs-consells-per-estudiar
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/Com%20es%20prepara%20un%20periode%20llarg%20d'estudi%20i%20se%20supera%20amb%20%C3%A8xit.pdf
http://youtube.com/embed/EBxJsODpgHU
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/Pautes%20per%20estudiar%20millor%20i%20obtenir%20m%C3%A9s%20rendiment.pdf
http://youtube.com/embed/K9IBeMBOUN8
mailto:cau@urv.cat
mailto:Suport.campusvirtual@urv.cat
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