
Com transferir en dos passos, els continguts d’un 
dossier electrònic al Campus Virtual. 
 
 
Què farem? 
 
Transferir en un únic fitxer els continguts d’un dossier electrònic existent al 
nou Campus Virtual de la UB.  
 
Què cal tenir present? 
 

 Cal ser editor del dossier electrònic del que volem transferir-ne els 
continguts. 

 Ha d’estar creat prèviament l’espai1 per a l’assignatura al Campus 
Virtual. 

 Cal constar com a professor-editor d’aquest espai per a l’assignatura al 
Campus Virtual. 

 
Què transferirem ? 
 
Tots els fitxers del dossier (documents en Word o Excel, presentacions en 
Power Point, PDF, etc) exceptuant els exercicis en línia2 i les sèries 
d’imatges3 (si és que en tenim). 
 
 

 
 
 
PRIMER PAS:  
 
Descarregar al nostre ordinador tots els fitxers del dossier en un únic 
fitxer de tipus zip (permet empaquetar diversos fitxers en un de sol). 
 

1. Accedim al dossier, ens identifiquem normalment i entrem a la Gestió 
del dossier. 

 
2. Del bloc central corresponent a Documents i fitxers, seleccionem 

l’opció Fitxers al servidor: 
 

 

                                                 
1 Podeu consultar l’ajuda disponible per a la creació de cursos al Campus Virtual: 
http://campusvirtual.ub.edu/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=54254 
2 Per a transferir els exercicis en línia: http://campusvirtual.ub.edu/mod/resource/view.php?id=189622 
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3 Per a crear sèries d’imatges al CV: http://campusvirtual.ub.edu/mod/resource/view.php?id=189646 

http://campusvirtual.ub.edu/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=54254
http://campusvirtual.ub.edu/mod/resource/view.php?id=189622
http://campusvirtual.ub.edu/mod/resource/view.php?id=189646


 
 
 
 
 
 

 
 

3. Aquí tenim tots els fitxers del dossier estiguin publicats o no. Hem de 
fer dues coses:  

 
3.1 marcar la casella Crea un zip amb noms de fitxer 
compatibles amb el Campus Virtual (Molt Important!) 
3.2 i fer clic a Desar tots els fitxers en un fitxer zip 

 
 

 

3.1 

3.2 
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4. Ens sortirà un missatge (com aquest o similar) demanant confirmació, 

fem D’acord: 
 

 
 

5. I a continuació s’obrirà un quadre que serà similar a algun d’aquests 
dos: 

 

 
 

 

En aquest 
només hem 

de fer  
Guardar 

En aquest  primer 
seleccionar  

Desa el fitxer… 

…i fer 
D’acord 

 
6. I ja està! El fitxer resultant contindrà tots els documents del dossier. 

Només caldrà triar el lloc del nostre ordinador on volem desar-lo (per 
exemple, a l’Escriptori). 
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7. Algunes consideracions finals sobre el fitxer zip que hem creat: 
 

a. El nom del fitxer zip es correspondrà amb el número del dossier 
més l’extensió corresponent (del tipus xxxxx.zip, on les xxxxx 
són el número del vostre dossier).  

b. El fitxer zip no pot ser més gran de 200MB que és el límit de 
pujada d’un fitxer al Campus. Si fos més gran (és poc probable) 
n’hauríeu de crear varis de parcials. 

 
SEGON PAS:  
 
Pujar al Campus Virtual el fitxer zip que hem creat i desempaquetar els 
fitxers que conté. 
 

1. Accedim al Campus Virtual4 i ens identifiquem (amb el mateix 
identificador dels Dossiers). 

2. Entrem a l’espai per a la nostra assignatura i del panel Administració 
seleccionem l’opció Fitxers: 

 

 
 
 

3. A la pantalla següent fem clic a Penja un fitxer: 
 
 

 
 

 

                                                 
4 Per accedir al Campus: http://campusvirtual.ub.edu/campusub/login/index_form.php 

Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. CRAI - UB 4

http://campusvirtual.ub.edu/campusub/login/index_form.php


4. Amb Examinar (o Navega, si fem servir el Mozilla Firefox) podrem 
cercar al nostre ordinador el fitxer zip que hem creat anteriorment i 
farem Penja aquest fitxer per a pujar-lo: 

 

  
 

5. Ja tenim pujat el fitxer zip, per a desempaquetar els fitxers que conté 
fem clic a l’opció Unzip: 

 

 
 
 

6. Veurem el llistat de fitxers que conté el fitxer zip, però només hem de 
fer OK per a confirmar: 

 

 
 

7. I ja tenim els fitxers del dossier al Campus Virtual i llestos per a ser 
publicats! 
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