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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS QUE INICIAN O PROXECTO E-DIXGAL: 

 

 

Estimadas familias de 5º de Primaria: 

Como xa sabedes, este ano os vosos fillos e fillas van participar no proxecto Edixgal, 
proxecto que xa leva seis anos de implantación no centro e que ten como obxectivo 
que o alumnado e o profesorado desenvolvan un ensino dixital. Isto quere dicir que 
profesorado e alumnado van a desenvolver a súa actividade educativa diaria nun 
entorno virtual de aprendizaxe (EVA), que lles vai permitir acceder a contidos dixitais. 
Polo tanto, non van a usar libros de texto en papel. 

NON PRECISA CONEXIÓN A INTERNET NA CASA: 
O alumnado pode acceder ao material seleccionado polo profesorado tanto a través 
dunha conexión a internet (modo online) como dende o seu netbook (modo offline). 
Deste xeito, garántese que os alumnos e as alumnas que non dispoñan de conexión a 
Internet desde as súas casas, poidan seguir o curso sen dificultade. De feito, todo o 
avance que realicen sen conexión será actualizado de maneira automática na 
plataforma en canto o netbook volva ter conexión de rede (cando volvan ao colexio). 

ACCEDE Á PLATAFORMA COA SÚA CLAVE DENDE CALQUERA EQUIPO: 
O acceso á plataforma virtual de aprendizaxe é posible a través de calquera equipo con 
conexión a internet sempre que se faga uso das claves de acceso que lle serán 
entregadas ao alumnado no centro. 

CESIÓN DE USO: 
Para iso, dótase ao alumnado participante cun equipo de uso educativo persoal, que se 
proporciona mediante unha cesión de uso ás familias dos/as alumnos/as. A finalidade 
de dita cesión é que o alumnado dispoña dun equipo co que desenvolver a educación 
dixital, non só no centro educativo, senón tamén no seu domicilio, ou en calquera 
outro lugar onde desenvolver actividades educativas. 

LEVAR O PORTÁTIL A CASA: 
Para poder levar o netbook para casa, as familias deberán asinar o documento de 
compromiso de coidado do equipo. As familias comprométense a que o alumnado 
realice un uso dilixente do equipamento, e a unha utilización vinculada á actividade 
educativa para a que é cedido. 

GRATUÍTO: 
A utilización do ordenador portátil e das ferramentas e contidos dixitais instalados no 
mesmo é gratuíta para o alumno. 

https://eva.edu.xunta.es/login/index.php
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SERVIZO PREMIUM: 
Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de 
aprendizaxe, as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención 
continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e 
no correo electrónico  uac@edu.xunta.es 

FORMACIÓN DO ALUMNADO NO USO DA PLATAFORMA: 
Durante os vindeiros días irémosvos proporcionando máis información e os vosos fillos 
e fillas iniciaranse no coñecemento e uso dos seus libros dixitais e da plataforma EVA, 
un recurso valiosísimo que os motivará e os capacitará para acceder a un ensino virtual 
que esperemos que non sexa preciso. 

Este ano, e dadas as circunstancias excepcionais, todos os alumnos levarán o portátil 
para casa, agás causas moi xustificadas. 
Levarán nos vindeiros días o documento de  acordo de cesión que deberedes asinar e 
devolver asinado ao colexio polos nenos. Irán dúas copias, unha devólvese ao colexio e 
a outra é para vós. 
 
Para calquera dúbida relacionada co proxecto, as súas características e os acordos  de 
cesión sempre poderedes dirixirvos á Josefa, coordinadora do proxecto, ás vosas 
titoras (Josefa e Carmen) ou á dirección, chamando ao teléfono do centro.  
 

Un cordial saúdo, 
 

A directora e as titoras de 5º de Primaria 
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