
Guia ràpida de la interfície d’usuari 
(perfil professor) 

 



Pàgina d’entrada al campus 

Disseny adaptatiu (responsive) 
S’adapta als diferents tipus de 
dispositius (smartphones i tablets) 

Login amb credencials UPC 

Accés com a visitant 



Perfil i sortida del campus 

Menú principal 

Apartat de notícies 

Pàgina principal 

Blocs laterals  Vista d’inici 



Menú principal 

Son les opcions que, entre d’altres, surtien  
al bloc de navegació en la versió anterior 

Accés a les assignatures obertes 

Es pot triar quina vista es vol tenir a la pàgina d’inici. 



Vista d’inici (amb la opció de fil social) 

Vull veure (opció Fil Social) 



Vista d’inici (amb la opció Assignatures) 

Vull veure (opció Assignatures) 



Filtrar  per assignatures (Actuals, Tancades, Totes) 

Accés a les assignatures  
tancades dels 3 cursos 
acadèmics anteriors als 3 
més recents. Aquestes 
assignatures no inclouen 
l’activitat de l’estudiantat  

Accés a les assignatures  
tancades dels 2 cursos 
acadèmics  anteriors a 
l’actual amb l’activitat de 
l’estudiantat 

Vista de totes les 
assignatures de la 
plataforma ATENEA 

Vista d’assignatures 

Ordenar 
alfabèticament   
o per categories 



Assignatura 

Ruta de navegació (path) 

Continguts de l’assignatura  
(seccions, activitats i recursos) 

Blocs d’informació,  
de funcionalitats i 
de configuració 

Secció 0  

Activar/desactivar edició Hora local, mostra  l’hora 
segons la zona horària  
definida al perfil d’usuari 

Nou bloc amb accés 
directe a participants, 
qualificacions i anotacions  



Assignatura (mode edició). Secció 0 

Activar/desactivar edició 

Visualitzar/Ocultar cadascun dels enllaços  



Assignatura. Bloc configuració 

A la graella de qualificacions i a certes activitats  
s’ha traslladat el Bloc de configuració al peu de  
pàgina per tal de facilitar el treball 



Assignatura. Paperera de reciclatge 

Al principi de la secció 0 apareixen les 
activitats/recursos esborrats recentment.  
Es conserven durant 20 dies  

Fer clic  per recuperar  
l’activitat o recurs 

L’activitat torna a estar disponible al final de la secció 0 
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