
Titorial para o uso da aula virtual 

A Aula Virtual é a plataforma que temos que usar para 3º e 4º da ESO e para 1º e 2º de Bacharelato.   

Para entrar na Aula Virtual podemos acceder a través da  web do Centro, podemos facer a búsqueda a través
dos diferentes navegadores.        https://www.edu.xunta.gal/centros/iespinomanso/

    Unha vez pinchamos no enlace aparece a seguinte pantalla, e xusto debaixo da imaxe do centro, vemos o
acceso a Aula Virtual

Cando pinchamos en dito acceso, aparécenos a seguinte pantalla:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iespinomanso/


As categorías están organizadas por Etapas e dentro de cada etapa por Departamentos.

Para poder acceder ós cursos, cada alumno debe entrar co seu  nome de usuario e  contrasinal (xa se lles
indicou nas clases o seu usuario e primeira contrasinal para acceder). Para poder acceder temos que pinchar no
botón “Login in” situado na parte superior dereita.

Se pinchamos aparecerá a seguinte pantalla.



No recadro “Username” introducimos o nome de usuario e no recadro “Password” introducimos a contrasinal.
Xa se comprobou nas tutorías que todos accederon a aula.

Ó entrar aparecerá unha pantalla semellante a seguinte, aquí o alumno ten acceso as aulas das materias nas
que está matriculado.



Materias do curso

Materias do curso

Nome do alumno

Nome do alumno

Ó acceder a unha materia aparecerá algo semellante o seguinte.

Cada tema poderá conter diverso material de axuda ó estudo, como por exemplo  ligazóns  a páxinas web,
tamén  ficheiros de  distintos  tipos  (.pdf,  .doc,…)  con  teoría,  exercicios,  etc.,   ou  tarefas     que  debe realizar  o
alumnado (este tipo de tarefas teñen un prazo para a súa realización e entrega, e estará marcado en función da
extensión do traballo que se marque),ademáis tamén aparecerá o foro para consulta de dúbidas en cada tema.



Ter en conta:

- para abrir as ligazóns ou os ficheiros, simplemente hai que pinchar co rato sobre eles. Os ficheiros poderán
descargarse para poder traballar con eles (máis tarde) sen necesidade de conectarnos a internet cada vez
que se necesite facer unha consulta.

- se temos que enviar unha tarefa, debemos pinchar enriba dela aparecendo unha nova ventá:

Nela aparecerán as  instruccións da tarefa a realizar e a  data límite de entrega. Unha vez finalizada deberase
pinchar en engadir tarefa, buscar o archivo e axuntalo, para finalmente premer o botón de envío. Comprobar sempre
que o envío se fixo vendo se o documento aparece no seguinte recadro. Podemos modificar dita entrega sempre que
non finalice o seu prazo límite.

Cuando premamos a pestana “engadir tarefa” aparecerá o seguinte cadro.

Aquí podemos axuntar o ficheiro arrastrando o documento dende o escritorio a esta ventá, ou ven collelo dende o
explorador.



Unha vez o documento cargado pinchamos en “gardar cambios”, e xa temos a tarefa entregada.


