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Conectarse a Internet

1. Formas de conectarnos:

Podemos conectarnos a Internet de tres maneiras:

• Conexión wifi Abalar: os equipos abalar conéctanse de forma automática sen 

necesidade de realizar ningunha configuración.  Se non o fan, debemos revisar 

primeiro que estea funcionando a wifi.

• Conexión á rede con fíos do centro: a través dun conector RJ-45

 (cable de rede). É necesario configurar os ultraportátiles para establecer a conexión. 

• Conexión a outras redes wifi: tamén é necesario configurar.

No menú superior dereito temos a icona de conexións de rede. 

Se ten unha banda verde é que hai conexión a internet. Se non a ten é que non estamos 

conectados. 

2. Conexión manual:

Se prememos na icona ábrese o programa de xestión de redes Wicd Network Manager. Alí 

podemos seleccionar a rede á que queremos conectarnos.
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3. Elementos do navegador Mozilla Firefox

Para acceder a Internet utilizamos o navegador web Mozilla Firefox situado no menú “preferidos” 

ou no menú “Internet”.

• Navegación: 

A navegación por pestanas permítenos ter 

abertas varias páxinas na mesma xanela.

• Botóns principais:

– Recargar a páxina (tamén premendo F5)

– Parar a descarga

– Páxina de inicio 

• Ver →  Barras de ferramentas: 

Por defecto aparece visible a barra de marcadores. Nun netbook temos moi pouco espazo, e 

cantas menos barras de ferramentas teñamos á vista, mellor, así que é mellor eliminala.

Se queremos agochala ou vela, no menú imos a: 

Ver →  barras de ferramentas → barra de marcadores
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• Ver →  Barra lateral:

É unha opción máis aconsellable nos netbooks, xa que non come espazo vertical. Podemos 

seleccionar os marcadores (páxinas favoritas) ou o historial.

• Marcadores: 

Permítenos marcar e clasificar as páxinas de internet que son do noso interese. Dedicaremos un 

tempo a isto máis adiante.

• Ferramentas:

Cando traballamos en ordenadores compartidos é importante utilizar as opcións de navegación 

privada e limpar o historial.

Tamén podemos instalar diferentes complementos e extensións que podan mellorar a 

navegación (dicionarios, plugins, etc.)
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4. Configuración do navegador Firefox

Podemos configurar o navegador Firefox ao noso xeito.  O primeiro que temos que facer é ir a 

Editar →  Preferencias

Xeral: Na configuración por defecto vemos que cada vez que abrimos o navegador ábrense tres 

pestanas (páxina da Xunta, servidor e google). Isto é moi incómodo, así que Imos deixar só o 

buscador google. O que temos que facer é que en “Páxina de inicio” apareza unicamente o 

enderezo http://www.google.es 

Separadores: Non imos cambiar nada.
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Contido: Por defecto vén que bloquea as xanelas emerxentes. Imos desmarcalo, xa que son 

moitos os sitios educativos que utilizan esta opción (moi común en moodle)

Privacidade: Por defecto vén configurado gardar o historial. Dese xeito podemos mirar en que 

sitios estivo navegando o alumno ou alumna que usou o portátil. Recoméndase desactivar esta 

opción nos ordenadores de uso común do profesorado (departamentos, sa do profesorado, etc).
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Seguranza: Nos ultraportátiles Abalar está ben ter habilitado que garde os contrasinais dos sitios 

web (o alumnado soe esquecerse deles) porque os ordenadores son de uso individual, pero nos 

ordenadores de uso compartido cómpre ter desmarcada esta opción.

Opcións avanzadas: Por defecto vén verificar a ortografía ao escribir nos sitios web con 

formularios ou caixas de texto. A revisión ortográfica será no idioma do navegador, neste caso en 

galego. Tamén sería conveniente desmarcar o apartado referente ao redireccionamento e recarga 

de páxinas.
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5. Actividades

5.1 Co portátil da aula:

1. Conecta o portátil da aula (o do profesorado) a Internet a través da rede Siega do centro, 

conectando un cable de rede (RJ45) desde o porto do ordenador ata a toma de datos da 

parede.

Abre o  Wicd Network Manager , desconecta o ordenador da wifi e conéctate á rede con fíos.

Despois volve conectarte á rede abalar e retira o cable.

5.2 Co portátil do alumnado:

2. Abre o navegador Mozilla Firefox

3. Elimina a barra de marcadores (Ver →  barras de ferramentas → barra de marcadores)

4. Abre a barra lateral de marcadores, logo a de historial. Alí aparecen as última páxinas visitadas.

5. Limpa o historial recente e observa que os elementos do historial desaparecen.

6. En 'Editar →  Preferencias →  Xeral' cambia a páxina de inicio e deixa unicamente a de google. 

Abre o navegador e comproba que efectivamente só se abre esta páxina, e non as tres que 

veñen por defecto.

7. En “contido” desmarca bloquear xanelas emerxentes.

8. En “opcións avanzadas →  Xeral” Desmarcar que avise cando se redireccionan ou recargan 

páxinas.
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