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Eines de comunicació
Dins Aula digital disposes de diferents eines de comunicació que podràs utilitzar segons les
indicacions del professorat o de les teves pròpies necessitats.
Una vegada dins alguna de les teves assignatures, trobaràs a l’espai de treball les eines de
comunicació habilitades a cadascuna d’aquestes i que poden variar d’una assignatura a una altra.
El més comú és que, per defecte, gairebé totes les assignatures comptin amb tres tipus de fòrums:
Tauler de notícies, Fòrum general i Comunicació per grups; i també un Xat general.

Figura 1

Tindràs també altres eines de comunicació a la barra d’accessos directes, com el Correu intern, les
Notificacions i la Missatgeria.

Figura 2

Correu intern

Notificacions

Missatgeria
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Fòrums
El fòrum és una eina de comunicació que utilitzaràs per fer debats, aportacions de qualque tema
d’interès per a l'assignatura o bé per demanar dubtes al professorat.
Accedint als diferents fòrums, podràs veure la llista dels temes de debat o fils de discussió oberts
en aquell moment. Cal diferenciar entre fòrum, que és un espai de comunicació al voltant d’una
temàtica, i debat o fil de discussió, que és una conversa més específica sobre un assumpte en
concret. Per exemple, el fòrum creat per al Tema 1, pot incloure diferents debats sobre dubtes
dels continguts, activitats proposades, opinions sobre una polèmica...

Figura 3

És important respectar la temàtica del fòrum i del debat per facilitar-ne la
lectura i el seguiment a la resta d’usuaris.
Els fòrums també et permeten adjuntar fitxers. El Fòrum general i la Comunicació per grups
permeten afegir un màxim de 9 fitxers, fins un màxim de 500KB. A la resta de fòrums creats pel
professorat, el nombre d’arxius i la mida màxima d’aquests dependrà de la configuració que s’hagi
definit en crear-lo, es pot limitar el nombre d’arxius i la seva mida fins un màxim de 100MB.

Figura 4
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Per defecte, a totes les teves assignatures hi trobaràs tres tipus de fòrums:

Figura 5

Tauler de notícies
El Tauler de notícies és un fòrum on només el professorat de l’assignatura pot escriure missatges.
Aquest se sol utilitzar per fer avisos importants o recordatoris del dia a dia de l'assignatura.
Atesa la seva importància, aquest fòrum té per defecte la subscripció obligatòria, per la qual cosa
tot l’alumnat rebrà còpies per correu electrònic (nom.llinatge1@estudiant.uib.cat) dels missatges
que es generin, sense possibilitat de cancel·lar-ne la subscripció.

Figura 6

Forum general
El Fòrum general és aquell que permet la comunicació pública entre alumnat i professorat.
Inicialment està pensat perquè el professorat i l'alumnat hi puguin comentar aspectes generals i
d'organització de l'assignatura. Tot i això, s'hi poden donar altres tipus d’ús, en tot cas, serà el teu
professorat qui et doni les indicacions pertinents.
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Aquest fòrum té per defecte una subscripció automàtica i pots cancel·lar-la, des del menú
d’opcions que trobaràs dins el mateix fòrum.

Figura 7

Una vegada cancel·lada la subscribció, se t’informa immediatament del fet que no rebràs còpies
del fòrum per correu electrònic (nom.llinatge1@estudiant.uib.cat).

Figura 8

Podràs tornar-te a subscriure al fòrum des del mateix menú d’opcions.

Figura 9
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Comunicació per grups
El fòrum de Comunicació per grups permet la comunicació entre els grups que hi ha creats a
l'assignatura, tant si aquests grups venen creats automàticament (grup grans, mitjans i petits),
com per a aquells que es formin durant el curs.
Aquest tipus de fòrum també et permet cancel·lar la teva subscripció, però has de tenir present
que, com que són de grups específics, poden tractar-s’hi temes del teu interès i potser et convé
rebre còpies dels missatges nous per correu electrònic (nom.llinatge1@estudiant.uib.cat).

Figura 10

Recorda que una vegada dins Comunicació per grups és imprescindible elegir
el grup amb el qual vols fer feina, per tal de consultar les intervencions d’altres
membres o fer les teves aportacions al grup que t’interessi. A l’hora de
respondre qualsevol intervenció, cal que t’asseguris de respondre a qui
t’interessa, dins el grup que pertoca.

Altres fòrums
És possible que a les teves assignatures trobis més fòrums a altres seccions específiques, ja
sigui per fer activitats, debats sobre un tema en concret, o per demanar els dubtes dels diferents
apartats de l’assignatura. Això dependrà de com el professorat vulgui treballar i organitzar
l’assignatura.

6

Manuals i tutorials sobre Aula digital
Eina de comunicació: Fòrums

Subscriure’s a un fòrum o debat
Subscriure’s a un fòrum suposa rebre un correu electrònic a l’adreça institucional del tipus
nom.llinatge1@estudiant.uib.cat, quan es publiquin nous missatges a aquell fòrum.
Qualsevol dels fòrums a què tinguis accés i que no tinguin la subscripció obligatòria, et permetran
com a alumne subscriure’t o cancel·lar la teva subscripció. Podràs saber el tipus de fòrum en el
qual ets i les opcions que aquest et permet a través del menú d’opcions.

Figura 11

També tens l’opció de subscriure’t o cancel·lar la teva subscripció a un debat en concret. Fent clic
a la icona del sobre que es troba al final de cada debat, pots seleccionar estar-hi subscrit (sobre
tancat) o cancel·lar la teva subscripció (sobre obert).

Figura 12
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Recorda que és el professorat qui defineix el tipus de subscripcions dels fòrums:





Voluntària, on cadascú pot triar subscriure’s o no al fòrum
Obligatòria, on tothom hi està subscrit i l’usuari no podrà cancel·lar-la
Automàtica, on tothom hi està subscrit, però l’usuari podrà cancel·lar-la
No es permet la subscripció, on s’ha desactivat la possibilitat de subscriure-s’hi

8

Manuals i tutorials sobre Aula digital
Eina de comunicació: Fòrums

Si vols saber més
Tens a la teva disposició el Curs d’ús bàsic d’Aula digital, un espai d’autoformació dins aquest
entorn digital, que t’ajudarà a usar la plataforma.
Pots consultar les Preguntes Més Freqüents (PMF) adreçades a l’alumnat; contenen dubtes
plantejades per altres usuaris, a les quals ja hem donat una resposta; et poden ser d’utilitat.
Cerca, a l’apartat Ajudes sobre Aula digital, aquella qüestió sobre la qual vulguis conèixer més
coses. I si no la trobes i penses que caldria afegir-la-hi, suggereix-nos-ho. Amb la teva
col·laboració millorarem el suport que oferim a tot l’alumnat.
Recorda que, quan et trobis dins Aula digital, a la barra d’accessos directes, tens sempre una
manera ràpida d’accedir a la guia de l’estudiant, a les preguntes més freqüents, i de posar-te en
contacte amb nosaltres per plantejar-nos els teus dubtes, a través del desplegable d’Ajudes.
Més informació:
https://campusdigital.uib.cat
@CDigitalUIB
campusdigital@uib.es
Tel. 971 17 26 27
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