
USO DE SNAPPET EN CASA 

   

1.Introducimos no noso navegador o seguinte enlace: 
https://alumno.snappet.org 

2. Introducimos os datos de acceso facilitados polo docente na seguinte pantalla. Procu-
rade non olvidar o contrasinal, é individual. 

 

3. Accedemos á aplicación web do alumno . E facemos clic nunha asignatura. 

                                    

https://alumno.snappet.org


4.- Veremos o seguinte cadro. 



5.- Facemos clic en “Lecciones” . Aparece este cadro. 
 

En “Lecciones recibidas” aparecen as leccións que nós lles enviamos. 
En “Plan de lecciones” aparece a lección que imos traballar ese día ou en varios días. 
Clicamos en “Plan de lecciones” e despregamos a frechiña 
 



Aparece a lección, despregamos na frechiña…


e vemos o menú cos exercicios. Facer clic no primeiro.


Xa pode empezar a traballar. Para pasar de exercicio ten que pulsar na frecha da dereita. 






6.- Como facer para ver os enlaces. 

Na aplicación tamén imos a engadir os enlaces con vídeos ou fichas para complementar as lec-
cións. Para acceder a esa sección temos que ir a “aplicaciones web” . Este apartado o atopare-
des cando abrades a asignatura ao final do seguinte cadro.


Pinchades ahí e xa podedes ver  os distintos enlaces que adxuntamos.






INSTRUCCIÓNS (IMPORTANTE) 

• Os exercicios deben ser realizados por orde, non se pode saltar ningún. 
• Si comete erro, a aplicación llo volve a poñer, e se volve a fallar pasa ao seguin-

te. Non debe volver atrás. 
• A maioría dos exercicios son de escribir un dato ou de seleccionar as respostas 

correctas, pero para poder respondelas ben teñen que facer cálculos, ou compa-
rar números… por iso sempre se debe traballar con papel, lápiz e goma ao 
lado. 

• Nalgunhas leccións aparece un bloque de exercicios chamado de “reforzo”. Ese 
bloque nunca debe facerse, só é para uso na aula. Eses exercicios levan o nú-
mero 3. 

 
• Cando rematen todos os exercicios aparece este cadro cun + . 

• Os alumnos seguirán facendo 10 exercicios máis,  pero a partir de aquí en fun-
ción de como resolveron os exercicios anteriores a aplicación analiza os datos e 
crea exercicios adaptados ao nivel de cada alumno . Por iso é fundamental que 
os alumnos realicen os exercicios sós, sen axuda, para que a aplicación xene-
re os exercicios que máis lle conveñan a cada un. Nós imos poder ver todas as 
súas respostas e poderemos saber que necesidades ten cada un. Despois deses 
10 exercicios extra, a aplicación volve a preguntar se queres facer outros dez, 
esta segunda ronda é voluntaria, pero non recomendamos facer máis de dúas 
rondas.

non facer




