
Publicación de exames na web co calendario da conta de Google.

Accedemos ó Google Calendar tecleando isto directamente no buscador e introducindo o
usuario e contrasinal da conta de Google (o mesmo que para gmail).

• OUTRA OPCIÓN. Se xa estamos dentro do correo electrónico, podemos acceder

premendo nos puntiños que aparecen na esquina superior dereita:

Aparecerán  as  aplicacións  asociadas  á
nosa conta de Google:

Se non aparecera Calendar, premer noutra
das  aplicacións  e  repetir  a  busca  do
calendario nos novos puntiños da esquina
superior dereita.

1. Unha vez dentro do Calendar, veremos na columna da esquerda dúas lapelas:
- “Os meus calendarios”, onde estarán os que vós creárades nalgún momento.
- “Outros calendarios”, onde atoparedes os que se usarán para publicar os exames.



2. Ó achegar o punteiro do rato a un dos cursos, aparecen uns puntiños.
3. IMPORTANTE: Prememos neles e seleccionamos a opción Mostrar só este  . Así

asegurámonos de publicar o exame no grupo correcto.
Ó ir publicando en diferentes grupos, iremos repetindo este paso.
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4. Premendo no día en que imos poñer o exame, ábrese unha pequena ventá.
5. Nela, prememos directamente en Máis opcións.
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6: SÓ NOME MATERIA. 
       Recoméndase nome abreviado para que colla no calendario:
       LG, LC, ING, MATE, etc.

8: NON poñer nº aula, 
porque a xeolocaliza.

9: Tratar de usar 
unha cor diferente 
para cada materia.

10: DESCRICIÓN.
       Ex: - Unidade

  - Contidos
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7: NON cambiar no caso de 
exames na hora de clase.



11. No noso calendario veremos o exame publicado só co título, pero premendo sobre el
poderemos consultar os detalles, editar o exame ou borralo. 

12. Por último, comprobamos que o exame está publicado correctamente na web. Está
no  bloque  Alumnado/  Exames.  Se prememos no exame,  abrirase unha  ventá  ca
información que incluímos na descrición.

Para poñer o mesmo 
exame noutro grupo, 
prememos os puntos, 
seleccionamos Copiar 
en... e modificamos a 
data. Así evitamos copiar 
a descrición de novo.



O curso pasado descolocábase de vez en cando a distribución de días na semana. Para
probar se así se soluciona, por favor, na configuración (imaxe 1) comprobade que están
os datos como na imaxe 2.
Imaxe 1

Imaxe 2


