
MANUAL DE ACCESO, REXISTRO E MATRÍCULA NAS DISTINTAS
MATERIAS DA AULA VIRTUAL DO CENTRO

EPA “EDUARDO PONDAL”

1. ACCESO Á AULA VIRTUAL

Temos dous modos de accedermos á AULA VIRTUAL deste Centro.

1.1 Desde o sitio  WEB do centro EPA “Eduardo Pondal”

Se procurarmos en calquera navegador ou buscador escribiremos:  EPA EDUARDO 
PONDAL

 

No resultado da pesquisa aparecerá calquera cousa semellante  á seguinte imaxe:

Acceso á páxina WEB do Acceso directo á AULA VIRTUAL do 

EPA “Eduardo Pondal” EPA “Eduardo Pondal”



1.2 Acceso directo á AULA VIRTUAL

Escribiremos en calquera navegador ou buscador:  AULA VIRTUAL EPA EDUARDO 
PONDAL

Aparecerá calquera resultado semellante á seguinte imaxe:

Acceso directo á AULA VIRTUAL do centro EPA “Eduardo Pondal”



1.3 Acceso á AULA VIRTUAL para usuarios que si están rexistrados

Prememos co botón esquerdo do rato na ligazón que aparece na esquina superior 
dereita da AULA VIRTUAL  (Acceder). Na nova xanela que apareza escribiremos o nome 
de usuario e contrasinal e a seguir clicaremos,  sobre o botón  Acceder

Nota importante:  O acceso como convidado non está permitido

2. REXISTRO NA AULA VIRTUAL

Accederemos á AULA VIRTUAL por calquera dos procedementos do apartado anterior (1.1 
e 1.2 ).

Como ainda non estamos rexistrados e polo tanto non temos nome de usuario e 
contrasinal , clicaremos no botón Crear nueva cuenta (crear unha nova conta)

Preenchemos  todos os datos do formulario que apareza a seguir tendo en conta as 
seguintes Observacións:



 O nome de usuario só pode conte letras minúsculas e non pode haber espazos en 
branco nin símbolos especiais  ( % , & , # , @ , …..)

 Por razóns de seguranza, é obrigatorio marcar a casa de verificación [  ] NON SON 
UN ROBOT

Ao finalizar,prememos no botón CREAR CUENTA.

Nuns poucos minutos, recibirá unha mensaxe no correo electrónico que vostede indicou no
formulario.  Nesa mensaxe recibirá unha ligazón que debe premer por razóns de seguranza 
e confirmación de identidade. Ao premer sobre esa ligazón xa estará definitivamente 
rexistrado como usuario da aula virtual e poderá acceder co seu nome e contrasinal, tal e 
como se indica no apartado  1.3. deste documento

3. MATRÍCULA NAS MATERIAS DA AULA VIRTUAL

Exemplo: Vamos ver un exemplo como se quixésemos entrar como novo alumno no curso da 
parte de Matemáticas do ámbito científico-tecnolóxico de 2º ESA  (Módulo II)  da 
modalidade semipresencial.



En primeiro lugar accederemos á aula virtual tal e como se describiu no apartado  1.3. A
seguir localizaremos no listado de cursos que aparecen aquel curso no que estivermos 
interesados. Prememos sobre o curso que escollemos.

A  seguir, no apartado de automatriculación  clicaremos sobre o botón MATRICULARME.

Desde ese momento xa estará matriculado nesa materia dentro da AULA VIRTUAL e poderá 
acceder a todos os contidos incluídos no curso virtual.

NOTAS FINAIS:

1ª COMO OCULTARMOS E MOSTRARMOS O MENÚ DA ESQUERDA DA AULA VIRTUAL

Ao premermos sobre o botón da esquina superior esquerda, que a imaxe seguinte mostra, se 
poderemos ocultar ou mostrar o menú da esquerda.



2ª PARA SAIRMOS DA AULA VIRTUAL

Na esquina superior dereita, prememos co botón esquerdo do rato sobre o nome e apelidos do 
alumno.  Ao aparecer a xanela que mostre a imaxe seguinte clicaremos na opción SAÍR.


