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Per continuar has de teclejar el teu nom d’usuari i la 
teva contrasenya d’alumne, com si volguessis treballar 
en un equip de l’escola

Aquest serà el nou espai virtual per a les assignatures amb 
continguts i docència telemàtica. Substituirà a partir del 
curs vinent les actuals webs de les assignatures. L’espai  
EUSSternet està basat en la plataforma de programari 
lliure anomenada MOODLE.

Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment) 
és un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d’en- 
senyament i aprenentatge. Està dins del grup dels LMS (Learning 
Management Systems).

Benvinguts al nou campus



Aquesta és la pantalla principal per accedir a una  
assignatura del departament docent corresponent. La clau 
d’inscripció a cada curs te la facilitarà el seu professor.

Omple el teu perfil: nom i cognoms (els reals, sinó els  
professors no podran identificar-te ni avaluar-te, el teu 
compte de correu electrònic (que estigui operatiu i que 
consultis habitualment), la població, la descripició i una 
foto carnet teva digitalitzada per facilitar-ne el reconei- 
xement (alumne-professor i alumne-alumne)
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SIC 01 v3.0: EUSSternet (rev. Setembre 2007)
Document elaborat per l’Àrea de Sistemes Informàtics i 
Comunicacions (SIC) de l’EUSS

• Altres títols de la col·lecció:
SIC 02 v1.0: Servei WiFi
SIC 03 v1.0: Accés remot
Biblio 01 v1.0: Guia d’ús
Biblio 02 v1.0: Guia OPAC
AUE 01 v1.0: Servei Borsa de treball
PFC 01 v1.0: Informació PFC
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