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Manual da aula virtual para o alumnado

1 Ir á Aula Virtual As Mercedes.
Para ir á aula virtual As Mercedes podemos acceder a través 
das iconas que hai na páxina web do CEIP As Mercedes: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipasmercedesourense/

Tamén podemos acceder directamente a través do enderezo: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipasmercedesourense/aulavirtual/

2 Entrar por primeira vez á aula virtual.
Unha vez que accedemos á 
páxina da aula virtual temos 
que “identificarnos” premendo 
na parte superior dereita en 
“Acceder”

O nome de usuario de cada 
alumno/a componse do 
“nome.apelidos” cambiando as
vogais con til ou diéreses pola 
vogal sen ela e as eñes por n.

►Os nomes de pila compostos levarán puntos de 
separación, e non haberá separación entre os dous 
apelidos.

● Exemplos:
○ para “Juan Antonio Pérez Nuñez” o 
nome de usuario será 
juan.antonio.pereznunez
○ para “Alberto Argüelles de la Fuente” 
será alberto.arguellesdelafuente
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►A primeira vez, o contrasinal será “changeme”. Ó 
entrar cada usuario terá que establecer un novo.
►No caso de que haxa algún problema co usuario ou 
co contrasinal será comunicado, por este ou polos seus
responsables, á persoa coordinadora das TICs a través
da titora ou titor.

3 Editar o perfil na AV.
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4 Moverse pola aula virtual.

Entrar no curso ou materia.
Na vista “por defecto” na pantalla de inicio podes ver, na parte 
central, a “VISTA XERAL DE CURSOS”, onde aparecerán os 
cursos nos que estás matriculado.
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Con carácter xeral, cada “curso” correspóndese, cunha 
materia do nivel no que estás estudando este ano. Por 
exemplo, se estás facendo 4º de educación primaria terás un 
“curso” para cada materia do teu nivel: “Matemáticas 4ºEP”, 
“Lengua 4ºEP”, “EF 4ºEP”...

 
Só tes que buscar a materia na que queres entrar e premer co
rato sobre o seu nome.

Coñecer o formato dos cursos.
Os “cursos” teñen unha estrutura similar, un apartado “Xeral” 
no que a mestra ou mestre porá información importante que 
afecta a todas as unidades da materia, como poden ser: 
calendario de tarefas, acceso ó libro dixital e un “Foro de 
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novas, avisos e anuncios”. Neste foro non poderedes escribir 
vós, xa que é só para avisos da mestra ou mestre.

O resto dos contidos estarán ordenados en “unidades”, que se
poden corresponder coas unidades do temario ou con 
unidades didácticas.
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En cada unidade temos tamén unha estrutura similar que 
facilita a navegación dos usuarios polos contidos.

En primeiro lugar no apartado  Compartir e comunicar, 
temos un “Foro de consultas da unidade” onde podedes 
preguntar, facer algún comentario sobre a unidade en cuestión
ou contestar as dúbidas doutros compañeiros e compañeiras. 
Recordade que cómpre expresarse con corrección e respecto.
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No segundo apartado  Informarse e aprender, o 
profesorado porá toda a información, teoría e exercicios, para 
traballar nesa unidade. Pode ser en diferentes formatos pero 
sempre se accederá premendo no texto de cada recurso.

Finalmente no apartado  Traballos e tarefas, poderedes
subir aqueles traballos que o profesorado vos pida en cada 
unidade, pode estar condicionado a unha data de entrega e 
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pode admitir a subida de distintos tipos de ficheiros ou só 
texto. Atoparedes as instrucións en cada caso entrando no 
recurso “Entrega de tarefas...”.

5 Traballar na aula virtual.

Participar nos foros.
Para participar nos foros de consultas de cada unha das 
unidades das distintas materias ou cursos, só tes que entrar 
no foro correspondente e escoller unhas das dúas opcións 
que temos para participar:

Engadir un novo tema de discusión ou contestar a algunha 
mensaxe dalgún compañeiro ou compañeira.
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Se escollemos “Engadir un novo tema de discusión” entramos 
na seguinte ventá.

En “Tema” escribimos o título da mensaxe e en “Mensaxe” 
escribimos o corpo da mensaxe que queremos publicar. 
Tamén se pode engadir algún ficheiro que non sexa moi 
grande (configuración do tamaño máximo por defecto 500KB),
ademais pódese escribir algunha “etiqueta” para que a 
mensaxe sexa fácil de localizar por outros usuarios.

Finalmente prememos no botón “Comentar no foro”
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Se queremos contestar a algunha mensaxe dalgún 
compañeiro ou compañeira, temos que entrar na discusión 
premendo no título. En cada comentario hai a opción de 
“Responder”.

Premendo en responder abrimos un cadro de texto para 
escribir a nosa resposta. Tamén podemos engadir algún 
ficheiro.
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Entrega de tarefas
En cada unidade teredes un ou máis apartados para entregar 
as tarefas que solicite o profesorado. Cada entrega pode ter 
unhas condicións diferentes de data de entrega, número de 
ficheiros que se pode subir, tamaño...

Unha vez na páxina onde temos que facer a entrega 
prememos en “Engadir entrega” e accedemos a unha páxina 
onde podemos ver que requisitos debe cumprir a entrega.

Neste caso permite subir un máximo de ata 10 ficheiros e 
50MB.
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6 Algúns consellos
Á hora de traballar coas novas tecnoloxías, ben sexan 
ordenadores, “tablets” ou outros dispositivos é necesario ter 
en conta que existen multitude de sistemas operativos e 
formatos diferentes que poden dificultar a compatibilidade 
entre distintos terminais.

Por iso é necesario ter en conta o formato no que 
presentamos o noso traballo.

En canto ó formato texto e texto con imaxes, sempre é 
recomendable o formato “Portable Document Format” 
(Formato Portátil de Documento), máis coñecido como PDF. 
Usando este formato temos a seguridade de que a persoa que
reciba o noso traballo vai ver todo tal é como o fixemos, en 
cambio se enviamos o traballo en formatos como 
“word”(doc,docx) ou “libreoffice”(odt) pode haber cambios nas 
táboas, nas marxes, na tipografía de letra....

Por outro lado o documento enviado en PDF non pode ser 
“editado” (modificado) pola persoa que o recibe, o cal pode ser
unha vantaxe ou un inconveniente dependendo dos casos.

O formato de imaxe normalmente non dá problemas, sendo os
máis habituais JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group) 
e PNG (Portable Network Graphics).
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Gardar os documentos en PDF
A maioría dos procesadores de texto máis usados teñen a 
opción de gardar o documento en formato PDF. É 
recomendable gardar sempre o documento no formato do 
programa que estamos a utilizar e, cando teñamos o traballo 
rematado e listo para entregar, gardar ademais unha copia en 
formato PDF para enviar.

Por exemplo, no programa LibreOffice Writer, temos unha 
icona na barra de ferramentas que nos da a opción de 
“Exportar a PDF” directamente. Outra opción sería ir ó menú 
“Archivo” e seleccionar “Exportar a...” “Exportar a PDF”.

Tamén en “Word” de “Microsoft Office” temos a opción de 
“Exportar” e “Crear documento PDF/XPS”.
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Redimensionar as imaxes
Ás veces queremos enviar algunha imaxe ou incluíla no noso 
traballo pero ten demasiada calidade e un tamaño moi grande.
Neste caso é mellor redimensionala e facela máis pequena 
para poder enviala sen problema ou para que o noso 
documento de texto non sexa demasiado “pesado”.

Hai moitas formas de cambiar o tamaño dunha imaxe pero 
imos explicar dúas.

A máis sinxela é utilizar directamente o explorador de 
ficheiros. Actualmente a maioría dos exploradores de ficheiros 
dos distintos sistemas operativos permiten, mediante 
aplicacións preinstaladas no sistema, redimensionar as 
imaxes. 

Por exemplo, no sistema operativo instalado nos equipos do 
centro (Maqueta AbalarLibre, SO baseado en Debian que se 
pode descargar na páxina web EspazoAbalar), simplemente 
temos que seleccionar as imaxes e premer co botón esquerdo
do rato. Aparece un menú coa opción “Redimensionar 
Imaxes”, o que nos permite abrir outra ventá na que nos dá a 
opción de escoller unha resolución para a nosa imaxe ou 
escalar proporcionalmente a imaxe. 
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A outra opción é usar algún programa de edición de imaxe. Un
programa de software libre que nos permite facer esta 
operación facilmente é GIMP.

Abrimos a imaxe con este programa e no menú “Archivo” 
escollemos a opción “Exportar como...”, escribimos un nome 
para a imaxe reducida e escribimos a extensión .jpg. Ó darlle 
a “Exportar” podemos seleccionar a porcentaxe de calidade 
para reducir o tamaño do ficheiro. Este programa tamén 
permite unha grande cantidade de opcións para editar a 
imaxe.
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