
CARGAR TAREFAS 
NA AULA VIRTUAL 

CEIP da Barqueira 



PASO 1: 
Para entrar na aula v i r tual 
p o d e m o s f a c e l o m e d i a n t e 
calquera dos botóns/ligazóns que 
temos na web do cole. 



PASO 2: 
Unha vez dentro, temos que 
introducir o noso nome de usuario 
e contrasinal. Lembrade que o 
nome de usuario vai todo en 
minúsculas.  



 

Unha vez escritos os nosos datos, 
pinchamos no botón “Acceso”. 



PASO 3: 
Xa estamos dentro. Agora imos 
elexir o curso e materia na que 
queremos entrar. Lembrade que 
soamente podedes entrar nas 
materias do voso curso.  



Eu, por exemplo, vou imaxinar que 
estou matriculado en primeiro, e 
vou entrar a ver a materia de 
lingua inglesa. 



PASO 4: 
Unha vez dentro da materia, 
podemos ver todos os recursos e 
tarefas. Hai recursos de todo tipo, 
videos, xogos interactivos, pdfs, 
textos, imaxes, etc. Se tedes 
internet na casa podedes facer 
todo, canto máis mellor. Se 
soamente tedes datos no móvil 
podedes ignorar os videos e xogos 
interactivos, pero podedes ler 
textos ou descargar fichas que 
apenas tiran de datos. 

Imos, por exemplo, pinchar no 
primeiro recurso. 



 

Como vemos, neste caso é un 
video, podemos darlle ao play e 
velo, ou pinchar no título do video 
e ir directamente a Youtube para 
velo alí. 



Se queremos volver á lista de 
recursos podemos darlle atrás na 
tecla correspondente do noso 
teléfono (ou no ordenador), ou 
podemos facer click donde se 
marca na seguinte imaxe. 



PASO 5: 
Agora imos ver outro recurso. 
Neste caso é unha tarefa. 



 
Como vemos, hai dúas partes 
diferenciadas: 
- Un recadro verde onde se indica 

o que temos que facer. 
- Unha área para entregar a 

actividade titulada “Estado da 
entrega”. 



PASO 6: 
Facemos click no botón “Engadir 
entrega”. 
 



Váisenos abrir a seguinte ventá: 

Facemos click nesta icona: 
 



E abrirásenos isto: 

Seleccionamos a segunda opción: 
enviar un ficheiro. 



PASO 7: 
Agora imos adxuntar a imaxe, 
documento de texto, video, etc. 
Normalmente todas as tarefas 
(salvo que o mestre indique o 
contrario) se poden enviar en 
formato de imaxe. Así que imos 
enviar unha foto da nosa tarefa. 
Comezamos pinchando no botón 
“Seleccionar archivo”.  



E váisenos abrir algo así: 

Esto pode variar duns teléfonos a 
outros, ou se estás no ordenador. 
Pero en xeral , en calquera 
teléfono se ten que mostrar unha 
opción que poña “cámara”, “sacar 
foto”, “capturar imaxe”, etc. 



Dámoslle á que máis se pareza. O 
que queremos e que nos deixe 
sacar a foto. No meu caso, uso a 
opción que di “capturar imagen”. E 
inmediatamente se act iva a 
cámara do meu teléfono. 

Saco a foto e xa está. 



Pode tardar uns segundos/minutos 
en sub i rse, temos que ser 
pacientes. Depende do que pese a 
imaxe e da nosa conexión. O 
mesmo que cando enviamos 
adxuntos por correo. 

Unha vez cargada ten que 
aparecer algo así: 



PASO 8: 
Gardamos. Moi importante este 
paso, se non o facemos non se 
envía a tarefa. 



E xa está a nosa tarefa lista para 
que a mestra a corrixa.  

Isto é todo. 
Unha aperta! 




