
Prezadas alumnas e prezados alumnos.

  Como saberedes, é bastante probable que esteamos case toda (se non toda) a terceira avaliación 
sen volver ao colexio. O traballado estas dúas semanas, non era avaliable, pero, tanto en segundo 
como en terceiro da ESO, fun adiantando materia da terceira avaliación que volveremos a ver, unha
vez que remate a semana santa, para que vos entre na terceira avaliación.
 Como o que vexamos despois de semana santa será avaliable (aínda estamos á espera dos detalles
que nos indiquen desde a Consellería), temos que poñernos máis serios á hora de traballar (algúns 
xa o fixestes tamén estas dúas semanas, recoñézoo) para poder aprobar a terceira avaliación e o 
curso.

 Instrucións para a materia de Tecnoloxía:
 

 1º.-Todos debedes entrar na aula virtual do centro co voso nome de usuario, 
cambiar o contrasinal que ven por defecto e o enderezo de correo electrónico. Poño ao 
final deste documento, como anexo, de novo a  información para facelo, pero básicamente 
entrades co voso nome separado por puntos e todo minúsculas e sen acentos e co 
contrasinal changeme.
Por exempro se vos chamades Francisco Méndez Rúa, o voso nome de usuario é 
francisco.mendez.rua e o contrasinal changeme
 O Traballo farase sobre todo a través da aula virtual, na que colgarei vídeos (para os que 
teñades datos suficientes ) ou apuntes para os demais, xunto coas actividades que teredes 
que realizar.

 2º.-Todos debedes ter unha conta de correo electrónico (que pode ser dos vosos pais, se 
eles o prefiren) para enviar e recibir material directamente comigo. Esa será tamén a conta 
de correo que debedes poñer no voso usuario da aula virtual.

 3º.- Faremos, unha vez á semana, ou máis se é necesario ou mo pedides, un servizo de 
videoconferencia (Estarei emitindo en directo para todos os que poidades conectarvos). Si, 
sería como verme na clase, síntoo.
 Esta videoconferencia, farase no mesmo horario de clases:

• Segundo da ESO:  xoves de 11:45 a 12:35 
• Terceiro da ESO: venres de 13:35 a 14:25
• Cuarto da ESO: xoves de 10:35 a 11:25

 Para acceder a ese servizo de videoconferencia, debedes  empregar a seguinte ligazón:
 
https://eduxunta.webex.com/meet/daniel.pereiro

Unha vez que premades vaise instalar no voso ordenador un cliente (un programa), que vos
permitirá acceder á miña aula de conferencias. Non é nada difícil, veredes.
 Tamén vos podedes conectar co teléfono móbil ou cunha tablet. Nese caso debedes 
descargar a app webex meet (tédela nas tendas respectivas de android e IOS). Isto non o 
probei pero seguro que tamén é moi sinxelo.

NOTA: Non tedes que traballar se non queredes nas vacacións, de feito eu xa non subín 
novos materiais á aula virtual, pero si que podemos probar o uso da videoconferencia. Os 
que queirades, podemos intentar vernos este martes ás 11:00.  Deste xeito podemos 
resolver dúbidas que vos xurdan sobre a aula virtual ou calquera outro tema.

https://eduxunta.webex.com/meet/daniel.pereiro


4.-Notas da segunda avaliación:
 Na aula virtual indícovos cales foron os criterios para poñer as notas da segunda avaliación.

5.-Unha vez comezada a terceira avaliación, toda a información estará na aula virtual. É moi
importante que entredes co voso usuario, que cambiedes a conta de correo electrónico 
(por defecto puxen nonresponder@edu.xunta.es por iso tedes  que cambiala).
 O meu correo electrónico é: pereiro.daniel@gmail.com.

6.- Que pasedes, dentro do posible, unhas boas vacacións de semana santa e moito ánimo. 
Tal vez a vós non vos pase, pero eu bótovos de menos. Apertas telemáticas.
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ANEXO.Instrucións para entrar na aula virtual do CPI Fonte Díaz. (Colgado na páxina do centro o día 
17/03/2020)

Xa tedes a posibilidade de entrar na aula virtual co voso propio nome de usuario, porque estades todos 
dados de alta cos vosos datos persoais. 

•   Nome de usuario: cada un de vós ten un nome de usuario que se corresponde co voso nome e 
apelidos en minúsculas e sen acento separados por puntos. Por exemplo, se vos chamades 
Fernando Vázquez Rei, o voso nome de usuario é fernando.vazquez.rei

•  Contrasinal: o contrasinal é xenérico: changeme

 O contrasinal debédelo cambiar obrigatoriamente a primeira vez que entredes na aula virtual. Atención 
co contrasinal novo que poñades que teredes que lembralo para a próxima vez que entredes. Recomendo 
apuntalo inicialmente en algún sitio.

Tamén debedes cambiar o enderezo de correo electrónico (por defecto, como non sabía o voso, puxen 
nonresponder@edu.xunta.es). Para iso, unha vez dentro da aula virtual, debedes ir a Configuración do meu 
perfil e picar en editar o meu perfil onde xa vos aparece en vermello o  lugar onde debedes poñer o novo ( o
correcto) correo electrónico.

NOTA: Estaredes dados de alta na aula virtual, como mínimo este curso. Ademais válevos tamén para outros
cursos que vos propoñan o resto do profesorado.

 A continuación van os pasos que debedes seguir:

Acceder á aula virtual por calquera dos métodos descritos nas instrucións anteriores (primeira instrución da
páxina web)

 Ao picar en acceso poderedes escribir o voso novo nome de usuario e o contrasinal xenérico changeme e 
accededes. Automaticamente vaivos aparecer a pantalla de cambio de contrasinal:

mailto:nonresponder@edu.xunta.es


A partir de aí todo segue como cando estabades empregando o usuario xenérico alumnadotec, pero vai ter 
algunhas vantaxes:
 - Cada vez que escribades no foro apareceredes identificados polo voso nome.
 - É posible enviar tarefas directamente desde a aula virtual, sen empregar o correo electrónico.
 - Podo avaliarvos  e enviarvos mensaxes de forma individual . 
 - Usar todas as potencialidades que ten unha aula virtual.


