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E LÉVANOS A ESTA PÁXINA 



Páxina inicial tras o 

acceso á aplicación . 

Poden presentarse 

variacións

dependendo dos 

cursos

Nome do alumno/a

Cadro acceso

opcións de 

informe , proba, 

desconexión 

Número de exercicios

realizados.

Cadro resumo da 

actividade realizada 

polo alumnado xunto 

coas materias ás que 

temos acceso . 

Clickando sobre as 

materias accedemos o 

menú de temas de esa 

materia e curso. 

Acceso o chat de 

consulta do alumnado 

co seu profesorado.



Tras acceder , nesta 

páxina temos a 

posibilidade de ver a 

evolución do alumnado 

na opción INFORME , 

ou acceder á realización 

dunha proba 

(CONCURSO) enviada 

polo profesor.  



Informe da evolución do 

alumnado nas distintas 

materias.



Cuestionario para que o 

alumno resposte á proba 

elaborada polo profesorado.

O finalizar clickar en 

entregar



Desde a páxina inicial 

podemos acceder ás

distintas materias 

cilckando nos cadros

respectivos



Materia

Desprega os contidos de 

aprendizaxe programados polo 

profesorado para esa lección.  

(O que hai que estudar)

Unha vez dentro das distintas materias 

atopamos os seguintes cadros.

Cilckando neles accedemos a:

Desprega os exercicios , problemas e 

actividades propostas polo 

profesorado. (Os deberes)

Desprega os resultados obtidos nas 

actividades propostas.

Desprega as actividades propostas 

para reforzar os obxectivos que non 

están adquiridos. 

Desprega as actividades de ampliación 

propostas polo profesorado.



Tras despregar o 

apartado leccións 

accedemos ás 

leccións recibidas 

polo alumnado para 

traballar.
Tras clickar

desprega as 

actividades 

propostas para 

esta lección.



Dentro de cada lección 

recibida temos os 

exercicios programados 

polo profesorado para 

ser realizado polo 

alumnado.



Desde aquí podemos ver a lección e traballo enviado

o alumnado , o tempo de traballo e se o paquete de

actividades é visible para o alumnado.

Desde aquí podemos decidir

se enviamos a lección o

alumnado ou si decidimos

eliminar a lección das tarefas

Despois de clickar nos 

círculos indicados ábrese a 

tarefa propostas para a súa 

realización polo alumnado.

( Esta imaxe corresponde a 

un tipo de actividade ) 



Se seleccionamos o Plan de leccións 

accedemos o programa proposto polo 

profesorado para traballar ese tema. 

Ofrece unha visión mais temporalizada. 



Accedemos o programa 

proposto polo profesorado 

para traballar ese tema , con 

actividades de explicación, 

práctica, reforzo e exercicios 

de ampliación. 

Como no caso anterior temos 

que ir clickando nos círculos.
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