Doc?ncia en remot - ALUMNES
[ 1 Qu? necessiteu? i Qu? us ser? d'ajuda? ] [ 2 Quines eines teniu a la vostra disposici?? ] [ 3 Altres eines que us poden ser ?tils ] [ 4 Et connectes
mitjan?ant una xarxa 3 o 4G? ]

Seguretat
No oblideu la seguretat en el vostre entorn de treball o doc?ncia en remot. Cal prendre les mesures oportunes per gaudir d'un entorn el m?s segur
possible!!! Aquestes s?n les recomanades per?Incibe (Institut Nacional de Ciberseguretat)?

Qu? necessiteu? i Qu? us ser? d'ajuda?
Necessiteu un ordinador connectat a Internet??

Altres elements com ara: micr?fon, altaveus?o webcam

Quines eines teniu a la vostra disposici??
Eina

Descripci? i enlla?os
VPN: Servei que et permet simular que et trobes a la xarxa de la UdL
Configuraci?: https://confluence.udl.cat/x/RwtCAw

Proxy de navegaci?: Servei que permet simular que et trobes a la xarxa de la UdL, ?nicament en en
navegaci? web, per exemple per a accedir als recursos electr?nics de la biblioteca
Configuraci?:?http://bid.udl.cat/ca/ajuda/com-accedir-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-laudl/
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Correu: Servei que et permet gestionar la b?stia de correu electr?nic
Correu web (acc?s): https://alumnes.udl.cat/correu/
Instal.laci? eina standalone de correu (thunderbird):?https://www.thunderbird.net/ca/

Teams: Servei que et permet col?laborar amb un equip de treball
Registre de l?usuari per al seu ?s: https://confluence.udl.cat/x/AQRAAg
Acc?s via navegador: https://login.microsoftonline.com/
Instal?laci? amb client d?escriptori: https://teams.microsoft.com/downloads

Campus Virtual: Servei que permet la doc?ncia online
Ajuda en la creaci?, recuperaci? o canvi del teu nom d'usuari i contrasenya: http://www.
ajudacv.udl.cat/ca/estudiants/acces/
Ajuda en la Creaci? d?espais i afegir-hi persones per treballar en equip: https://confluence.
udl.cat/x/bgTuAw
Ajuda en l??s de les eines que incorpora el CV: http://www.ajudacv.udl.cat/ca/pdi_pas/ajuda/?

Altres eines que us poden ser ?tils
Eina

Descripci? i enlla?os
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Virtualitzaci? aplicacions (AppsAnywhere):? Portal d'aplicacions que simula el
conjunt de software disponible en les aules
Acc?s: https://virtlabs-udl.csuc.cat/
Manual usuari: https://confluence.udl.cat/x/yoJKB
Llistat d'aplicacions disponibles:?https://tinyurl.com/rpu2b8n
Important
1. Es recomana l'?s del sistema operatiu Windows 10 pel correcte
funcionament de les aplicacions.
2. Es recomana tenir un equip amb almenys 4GB de RAM per poder executar
les aplicacions amb certa flu?desa.
3. El llistat d'aplicacions es troba en cont?nua revisi? i permanent actualitzaci?.
4. No totes les aplicacions es trobaran disponibles per a tots els alumnes. En
funci? del centre i titulaci? on s'estigui matriculat, es veuran unes aplicacions
o altres.
5. L'ample de banda de la vostra connexi? ?s un altre factor clau en aquest
sistema. Com m?s gran sigui, m?s rapid carregar? l'aplicaci?.
Av?s
Si no disposeu d'un equip que compleixi els requeriments detallats anteriorment,
podeu fer ?s d'aquest programari utilitzant l'entorn d'Escriptori Virtual (VDI) que
trobareu en l'apartat seg?ent.
Escriptori Virtual (VDI): Escriptori virtual accessible des de qualsevol SO
(Windows, Linux, Mac, iOS, Android, etc.)
Acc?s:?https://ev.udl.cat/
Configuraci?:?https://confluence.udl.cat/x/bgPuAw
Escriptori a seleccionar: "Alumnes - Escriptori virtual corporatiu"
Important
Es tracta d'un escriptori que no guarda l'estat (no persistent) i si es deixen
documents dins d'aquest escriptori, es perdran un cop es tanqui la sessi? del
mateix. Per aix? es recomana que sempre es guardin els documents de
treball en mitjans externs (usb, unitats de xarxa, etc.)
SPSS Statistics: Eina d'an?lisi estad?stic.?Trial gratuit fins al 15 Juny!
Acc?s i registre:?https://tinyurl.com/sjoxso3

Nvidia Parabricks: Eina d'an?lisi estad?stic qualitatiu.?Trial gratuit de 90 dies!
?Acc?s i registre:?http://go.nvidianews.com
/XE60JnF0M400NE0uk00UOs0

MathWorks: Eina de c?mput num?ric.
Acc?s i registre: https://tinyurl.com/sorn7rm
Matlab Versi? Online:
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Autocad: Eina de disseny 2D i 3D. 1 any gratu?t!
Acc?s i registre:?https://www.autodesk.mx/education/free-software/autocad
Acc?s gratu?t durant un any amb la llic?ncia educativa.

Et connectes mitjan?ant una xarxa 3 o 4G?
Segueix les recomanacions sobre la configuraci? del teu ordinador si aquest ?s el teu cas.
Configurar ordinadors per fer poc ?s de dades
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