
 

TITORIAL PARA O ACCCESO DO 

ESTUDANTADO NA AULA VIRTUAL 
CEIP ISAAC DÍAZ PARDO – Culleredo 

 
 
 

Neste titorial atoparedes os pasos para poder identificarvos na Aula Virtual do noso centro 

educativo CEIP Isaac Díaz Pardo 

 O primeiro tedes que ter un usuario e un contrasinal (entregado polas titoras/es). 

o O usuario será, practicamente en todos os casos, o nome do alumno/a seguido de punto e os 
dous apelidos xuntos ( todo minúsculas):  nome.apelido1apelido2   (non se pode modificar) 

o O contrasinal será: changeme 

 
Agora temos que seguir os seguintes PASOS: 

 
1. Na páxina web do centro   https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdiazpardo/  temos que 

pinchar (click co botón esquedo do rato) en Aula Virtual. 

 
 

 

 

2. Unha vez clickado en dito enlace abrirase a seguinte xanela de acceso onde teredes que  

premer, arriba á dereita, onde pon acceder. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvicenteotero/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvicenteotero/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdiazpardo/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvicenteotero/aulavirtual/login/index.php
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvicenteotero/aulavirtual/login/index.php
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvicenteotero/aulavirtual/login/index.php


 

 

 

 

 

3. Abrirásevos a seguinte xanela, onde debedes escribir o voso usuario e contrasinal. 

 

nome.apelido1apelido2    

changeme 



 
 

 

4. Nada máis entrar, automaticamente, a aula virtual pediramos cambiar o contrasinal xerado 

provisionalmente a cada estudante (por favor, anotade ben o novo contrasinal). 

 

 
Agora o teu fillo/a xa pode xestionar o seu perfil (arriba a dereita) e comprobar o material subido 

das diferentes áreas da súa clase, así como música, inglés, educación física entre outras. 

 



 
 

 

 En perfil podes modificar os teus datos pulsando editar perfil. 
 
 E clickando en os meus cursos  atoparás  o teu curso ou todos os cursos nos que estás  
matriculado. 

 
 Podes entrar en cada curso para ver o material publicado polos diferentes mestres/as, así como 

participar no foro, escribir mensaxes ou mandar as túas actividades. 

 

Cada titor ou titora informaravos máis polo miudo do funcionamento, pero para comezar clicade no 

FORO 

 

 e facede unha pequena presentación. Así comprobaremos que ninguén tivo problemas na 

aplicación. 

      Grazas e saúdos: 

             O Equipo Docente 

Entrade no foro e clicando 
en responder, facede a 
vosa presentación 


