
 GUIA DE NAVEGACIÓ 

 POLIFORMAT 



   

 

POLIFORMAT 

 

Centre de Formació Permanent |  Universitat Politècnica de València  |  Camí de Vera, s/n 46022 València (Espanya) 

Tel. +34 963 877 751  |  Fax +34 963 877 759  |  A/e: cfp@cfp.upv.es   |  http://www.cfp.upv.es 
2 | 8 

ACCÉS A POLIFORMAT 

S’hi accedeix a través de la pàgina web: http://poliformat.upv.es  

 

En aquest enllaç podem aprendre com hem d’identificar-nos en PoliformaT: 

http://www.upv.es/entidades/cfp/info/u0633786.pdf 

 

ACCÉS AL CURS I A LES ASSIGNATURES 

Per a accedir a PoliformaT cal que ens identifiquem prèviament. Una vegada identificats, a la barra grisa superior apareix la 

zona "El meu PoliformaT" destacada (en roig) per defecte. 

Al costat, se’ns mostren els llocs (assignatures o cursos) on podem accedir. Si disposem de més llocs, ens apareix a la part 

dreta de la barra grisa un desplegable "Llocs" on podem seleccionar l’assignatura o el curs a què volem accedir. 

 

 

http://poliformat.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/CFP/info/U0633786.pdf
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Hem de fer clic en el NOM DE L’ASSIGNATURA/CURS on volem accedir (situat a la barra grisa superior, o bé en el 

desplegable "Llocs", si no trobem el nostre curs a la barra grisa). 

 

 

 

Quan fem clic en “Llocs” apareix un desplegable amb tots els cursos que tenim actius. Hi ha l’opció d’un cercador i una barra 

de desplaçament a la part dreta per a localitzar els cursos.  

 

Accés al curs o assignatures 
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Quan seleccionem el lloc, automàticament es posa en roig, i canvia el menú de la part esquerra que conté les eines actives 

(correu, fòrum, recursos, etc.). El color roig ens indica en quin curs o assignatura ens trobem en aquest moment. La imatge 

corporativa de la plataforma és comuna a tots els cursos, i el color roig ens ajuda a diferenciar cada curs en PoliformaT. Fent 

clic en les eines del menú del curs, accedim als diversos apartats de l’assignatura en PoliformaT. 
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PER A ACCEDIR AL CONTINGUT DEL CURS 

Per a accedir als continguts del curs podem fer clic en “Recursos”, on trobarem els materials del curs en format PDF, bé en 

“Continguts”, on podrem navegar pels continguts, a través d’enllaços web d’interès, vídeos, animacions, etc. Podem trobar 

que en alguns cursos s’usa només una opció de les indicades, mentre que en altres es poden utilitzar totes dues opcions. 

 

  

Menú del curs 

Continguts del curs 
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FINS QUAN ES PODEN DESCARREGAR ELS CONTINGUTS D’UN CURS? 

Els continguts d’un curs resten disponibles per a poder descarregar-los fins 1 mes després de la data d’acabament del 

curs. Una vegada transcorregut aquest període, el curs es desactiva en la plataforma, i ja no se’n poden descarregar els 

continguts.  

 

AVALUACIÓ 

Les eines “Tasques” i “Exàmens” tenen com a finalitat l’avaluació dels continguts del curs. Les possibles aplicacions de 

“Tasques” són el lliurament de treballs o pràctiques, exercicis, etc. Per a “Exàmens” les aplicacions poden ser avaluacions 

periòdiques, tipus test, de preguntes curtes, vertader/fals, etc. Podem trobar que alguns cursos fan servir només una opció de 

les indicades i en altres s’usen totes dues opcions. 

 

 

 

 

Per a acabar la sessió, fem clic a la part superior dreta de la pàgina, on apareix el nostre nom al costat d’un desplegable i 

“Surt de la sessió”. 

Tasques i 

exàmens 
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EINES DE COMUNICACIÓ 

Durant el desenvolupament del curs, disposem d’eines per a comunicar-nos amb els professors i amb els nostres companys 

del curs. 

• Correu intern: servei de missatgeria interna en el qual podem rebre missatges de correu electrònic tant dels 

companys com dels nostres professors, i enviar-los-en també. 

• Espai compartit: intercanvi de documentació entre professor i estudiant de forma individualitzada.  

• Fòrums: espai de comunicació per Internet, en què es propicia el debat i la posada en comú d’idees sobre els 

continguts. 

• Xat: eina per a poder parlar en temps real amb els professors i els companys del curs. 

 

ZONA D’AJUDA PER A ESTUDIANTS 

L’estudiant pot consultar els seus dubtes sobre les diferents eines en PoliformaT des de la Zona d’ajuda, situada en el menú 

de la part esquerra en “El meu PoliformaT”.  

Per defecte, quan ens identifiquem, ens trobem al lloc anomenat “El meu PoliformaT”, el menú del qual correspon a les 

dades de cada estudiant i a les seues zones personals. L’espai “El meu PoliformaT” és la zona personal de l’estudiant, que 

pot gestionar de forma privada. 

En aquest menú, l’estudiant troba l’eina anomenada “Zona d’ajuda”, en la qual pot veure un llistat dels vídeos explicatius de 

les diferents eines de PoliformaT. 

D’aquesta manera, pot familiaritzar-se amb l’ús de PoliformaT en les seues assignatures. 
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Videos explicatius de 

PoliformaT 


