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ÀREA PERSONAL 
Quan entram a Aula digital, trobam la pantalla que anomenam Àrea personal. 

Aquesta pantalla és com el nostre escriptori dins la plataforma educativa; des d’aquí 

podrem accedir a les nostres assignatures de Campus Digital, configurar el nostre 

perfil, estar al dia d’informacions interessants per a vosaltres... 

 

 

Figura 1 
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Si ens hi fixam, podem veure que es distribueix en tres columnes i una capçalera 
superior. 

A. Capçalera 

La capçalera apareixerà sempre que siguem dins Aula digital, i és on es podran 

consultar enllaços a diferents llocs de la web de la UIB; en destaquem el de la 

Biblioteca i el que hem creat d’ajudes d’Aula digital. A més, es podrà canviar l’idioma 

de la sessió iniciada fàcilment, i anar directament a les assignatures amb docència 

assignada. Des d’aquí, també, podrem accedir al nostre perfil per consultar-lo o 

configurar-lo, i, alhora, també llegir els correus i les notificacions que s’hi generin. 

 

 

Figura 2 

 

B. Columna de l’esquerra 

Des d’aquí podrem anar directament a les nostres assignatures d’Aula digital. 

 

Figura 3 
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C. Columna de la dreta 

A la columna de la dreta podrem consultar la nostra agenda, on hi haurà els 

esdeveniments que estan programats a totes les nostres assignatures. També, 

podrem consultar l’apartat sabies que..., el qual ens informarà de les notícies que es 

generin a l’entorn d’Aula digital. I per últim, hi ha l’eina ReadSpeaker, que permet llegir 

els documents i la pàgina on ens trobam. També, ens permet baixar-nos un àudio de 

cada pàgina del document. 

D. Columna central 

A la columna central, veurem les assignatures ordenades per semestre, encara que 

es podran organitzar (ocultar i moure) com es vulgui; per fer-ho s’haurà d’activar 

l’edició, tal com es mostra a la imatge següent.  

 

 

Figura 4 

D'altra banda, també, ens apareixeran els esdeveniments propers i les dates 

importants de les nostres assignatures; aquestes informacions es poden visualitzar 

de dues maneres: per dates importants, com si es tractés d’una línia de temps, o per 

assignatura. 
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Figura 5 
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