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CONFIGURACIÓ DE L’APP 

PER AL CURS 2022-23 
 

1. Us heu de descarregar l’app oficial de Moodle des de la vostra tenda. 

2. Us heu d’instal·lar la que diu «Moodle», de «Moodle Pty Ltd». 

 

 

Figura 1 

3. La primera vegada que hi accediu, heu d’indicar l’adreça següent:  

ad.uib.es/estudis2223 

Recordau que cada any haureu de canviar el lloc al qual us heu de connectar. 

  

https://download.moodle.org/mobile?version=2017111303.02&lang=ca&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile


Manuals i tutorials sobre Moodle 
Configuració de l’app per al curs 2022-23 

3 
 

 

Figura 2 

4. Posau les vostres credencials d’UIBdigital. 

 

Figura 3 

  

ad.uib.es/estudis2223 
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Amb l’app de Moodle, podreu navegar per totes les vostres assignatures i fer les activitats 

proposades, encara que només la recomanam per estar al dia i consultar notificacions, 

correus, qualificacions, etc. 

Botons de la barra de navegació 

Pàgina principal on podrem accedir a les assignatures, per tant als 
continguts d’aquestes 

És una agenda on trobareu tots els esdeveniments que estan programats a 
les vostres assignatures 

En aquesta campaneta trobareu les notificacions que es produeixin en les 
vostres assignatures (en el nostre cas no estan activades) 

Per consultar les vostres qualificacions, haureu de clicar aquest botó i elegir 
l’assignatura de la qual les voleu saber 

Aquí podreu editar el vostre perfil, les preferències, canviar l’idioma de 
l’app, etc. 

Figura 5 

Recordau: l'aplicació no permet dur a terme les accions d'edició, és a dir, les pròpies 

d'un docent per generar recursos o activitats. Sí que permet al docent fer la qualificació 

de les activitats que van entregant els estudiants. 

També, cal recordar que hi ha algunes eines pròpies d’Aula digital que no són 

compatibles amb l'aplicació. 
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