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Fitxa de descripció d'activitats. Memòria acadèmica 2019-20 

Campus Digital 
 
A continuació presentem les dades més significatives relacionades amb Campus 
Digital: el nombre d’assignatures que hi ha a Aula digital i el nombre d’usuaris que 
utilitzen la plataforma i les hores de connexió de les aules de videoconferència.  

Nombre d’assignatures i cursos a Aula digital 

La taula següent mostra el nombre total d’assignatures/grup que hi ha a Aula digital.  

Grau Dades 

Assignatures/grup  2.565 

Espais d'informació i comunicació dels 
estudis de grau 

165 

Màster  

Assignatures 781 

Espais d'informació i comunicació dels 
estudis dels màsters oficials 

55 

Doctorat  

Assignatures transversals dels programes de 
doctorat 

8 

Espais d'informació i comunicació dels 
estudis dels doctorats oficials 

18 

TOTAL 3.592 

 

Nombre d’usuaris a Aula digital 

 Grau Màster Doctorat Total 

Alumnes 11.788 1.461 75 13.324 

Professors 1.588 701 7 2.2961 
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Hores de videoconferència 

La utilització de les aules de videoconferència ha estat gairebé al màxim de la seva 
capacitat. El nombre total d’hores de videoconferència del curs 2019-2020 ha estat: 
3.155.2 Tot seguit es detallen les hores en què s’han utilitzat les aules de 
videoconferència amb connexió: 

 

Hores del curs acadèmic 2.261 

Hores d'activitats diverses3 740 

Hores de postgrau/doctorat/màster/ 154 

 

Encara que les aules de videoconferència tenen un ús prioritari sobre les classes que 
necessiten connexió, sovint es fan servir també sense connexió. El total d’hores que 
s’han usat aquestes aules de manera local és: 2.666, tenint en compte que les tres 
aules de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador estan sempre ocupades pels estudis del Grau 
de Turisme, encara que no hagin de menester la connexió amb la Seu de Menorca.  

 

                                                 
1 Pel que fa al nombre total de professors, cal destacar que n'hi ha que tenen assignatures en els tres 
tipus d’estudis. 
2 Les dades són les hores de connexió de les aules de Palma. 

3 Les activitats diverses inclouen: conferències, reunions, exàmens, tutories, seminaris, cursos, etc. 


