
Prezadas alumnas e prezados alumnos:

 Nestes días de incerteza convén que todos manteñamos a calma e prosigamos na nosa tarefa educativa coa máxima 
normalidade dentro da situación anómala na que nos encontramos. A formación, a adquisición de coñecementos, 
habilidades e competencias é a mellor garantía para enfrontarnos ao futuro.

 Aproveitemos entón para coñecer novas ferramentas educativas que levan con nós desde hai xa bastante tempo aínda
que non as teñamos usado moito.

 Moodle é unha ferramenta web de ensino a distancia moi empregada por alumnado e profesorado para todo tipo de 
cursos en liña. No noso centro temos habilitada na propia páxina web esta plataforma de tele-formación e este parece 
o mellor momento para empregala.

 MOI IMPORTANTE: Moodle está deseñado para alumnado de xeito individual, pero iso require que eu saiba todos os 
vosos correos electrónicos para habilitar unha conta individual a cada un de vós. Para facilitar as cousas, creei un único 
usuario co que poderedes acceder todos para ver os contidos que eu vaia engadindo:

 usuario: alumnadotec
 contrasinal: alumnadotec

 Todos accededes co mesmo usuario e contrasinal polo que, aínda que tedes a opción de mudar o contrasinal, non 
debedes facelo.

Cada nivel ( segundo da ESO, terceiro da ESO e cuarto da ESO) ten o seu propio apartado (que é no único que debedes 
entrar) cun foro de debate para resolver todas as dúbidas que teñades como se fosen dúbidas de clase, pois todos 
poderedes ver ese foro. Para consultas particulares ou entregas de traballos, debedes enviarme sempre ao meu correo
electrónico: pereiro.daniel@gmail.com. No asunto do correo terá que poñer obrigatoriamente o nome da persoa que 
envía o traballo e de que traballo se trata.

 Que facer se non temos internet.
 Cabe a posibilidade de que algún alumno ou alumna non teña acceso á internet na casa  ou este sexa moi limitado. 
As persoas que non teñan acceso non poden ler isto, así que, se o estás lendo isto e coñeces a alguén na situación 
intenta poñerte en contacto telefónico con el/ela e indícalle o que debe facer: O que podo recomendar para este 
alumnado que non ten internet ou lle vai demasiado lento,  é que volvan  repasar todo o visto na avaliación, copiando 
de novo os apuntes e resolvendo de novo os problemas copiando o enunciado e sen mirar a solución. 
 En todo caso facédeme saber que tedes unha liña moi lenta ou moi limitada ou dicídeme a quen lle ocorre que non 
ten internet para que eu o saiba

Que facer se temos internet:  Acceder ao Moodle do centro:

• A través da ligazón : https://www.edu.xunta.gal/centros/cpifontediaz/aulavirtual2/login/index.php
• A través da páxina web do centro: Picando na aula virtual e accedendo ao curso “Actividades tecnoloxía 

período suspensión de clases”

Unha vez que piquedes no curso, advertiravos que non está habilitado o acceso a convidados, polo que debedes 
ingresar escribindo o nome de usuario e contrasinal que vos indiquei mais arriba.

mailto:pereiro.daniel@gmail.com
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Como traballar en Moodle.
 Ides ver que o traballo básico en Moodle é moi sinxelo. Só tedes que entrar no apartado correspondente e seguir as 
instrucións que vos vaian aparecendo. Probade a usar o foro respondendo á discusión que vos propuxen saudando e 
dicindo o voso nome.  Logo proporei outras discusións.

Canto tempo dedicar á materia de Tecnoloxía: 
O mesmo tempo que se estivésedes na clase. Mirade os horarios e se tedes dúas clases á semana, dedicádelle dous 
períodos de 50 minutos, se tedes tres, tres períodos. Tede en conta que na primeira semana só teríamos tres días de 
clase. Con iso debería ser suficiente, pero nunca está de mais que repasedes algo entre días de clase (igual que se 
tivésedes deberes).

 Un saúdo e moito ánimo

Daniel Pereiro
Departamento de Tecnoloxía.


