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 E-Dixgal é un proxecto que pretende 
transformar a aula tradicional nunha 
aula dixital.

 Está enfocado a alumnado de 5º e 6º 
de Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.

 O alumando, profesorado e familias 
participantes nesta iniciativa 
dispoñen dunha serie de elementos, 
que lles permiten desenvolver un 
ensino dixital:

◦ Aulas dixitais, equipamento de alumnado e 
profesorado de uso persoal, un entorno virtual 
de aprendizaxe, variedade de contidos 
dixitais, programas de formación, ferramentas 
de intercomunicación e colaboración.

Que é E-Dixgal?



 Encerado dixital 
interactivo.

 Proxector.

 Wifi.

 Carro de carga de 
portátiles.

 Equipo do profesorado.

Material de aula



Material do alumnado (NETBOOK)

 HP ProBook x360 Lenovo ThinkPad Yoga 11e



Contrato e identificación

 Unha vez recibidos os 
ordenadores o centro 
os identificará 
individualmente.

 Para que os alumnos 
poidan usalos nos 
seus domicilios, as 
familias deben firmar 
un contrato de 
responsabilidade.



Seguro opcional
A responsabilidade do correcto coidado do uso e do equipo 
recae nos/as pais/nais/ titores/as legais. Polo que dende o 
centro aconsellamos a contratación do seguro opcional.

 Este seguro permite cubrir o risco dos danos no portátil non 
contemplados na garantía.

 O seu custo anual é de 49 €



Soporte premium
Trátase dun servizo que atende as seguintes necesidades:

- Xestión de avarías, incidencias, problemas e a aclaración de dúbidas e 
consultas sobre as ferramentas ou o equipamento que pais, nais, profesorado 
ou alumnado poidan ter no Proxecto Educación Dixital.

Presta servizo a través das seguintes canles:

De xeito remoto a través dunha canle telefónica (24x7) durante as 24 horas do 
día, os 7 días da semana:

 - A través do número de teléfono 881 86 99 00

 - De xeito remoto a través do correo electrónico    
soporte.premium@edu.xunta.gal

 - A través do WhatsApp no número 604 06 78 56

 - A través do Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal



Conectar o portatil a unha rede wifi

No centro educativo, a conexión á rede WIFI Abalar 
é automática, polo que non é necesario que o/a 
alumno/a faga ningún tipo de configuración. 

No fogar, o/a alumno/a pode conectar o equipo a 
unha rede WIFI seguindo estes sinxelos pasos: 

• Premer co botón esquerdo sobre a icona do 
Network Manager. 
• Seleccionar a rede WIFI á que se desexa 
conectar. 
• Introducir o contrasinal e premer o botón 
conectar. 



Conectar o portatil a unha rede wifi

Tamén pode conectar o equipo a unha rede fixa. Se 
esta rede proporciona dirección de xeito automático 
(mediante DHCP), unha vez conectado o equipo, o/a 
alumno/a non terá que realizar ningún tipo de 
configuración. Se non é así pode conectar o equipo 
seguindo estes sinxelos pasos: 

• Premer co botón esquerdo sobre a icona do 
Network Manager. 
• Seleccionar Editar as conexións. 
• Premer Engadir. 
• Seleccionar Cableada. 
• Na lapela Configurar IPv4 introducir os valores 
axeitados da conexión cableada. • Premer o botón 
gardar. 



EVA ONLINE
Dende onde entrar?



Como entrar?



EVA OFFLINE
Dende onde entrar?



Como entrar?



Como podo traballar?
Con conexión



Como podo traballar?
Sen conexión



Editoriais



Normas básicas



Normas básicas 



Enlaces de interese
 Vídeos presentación E-Dixgal

 Aplicación móbil Eva-Abalar
 Aplicación Eva-Offline

 Vídeos tutoriais AbalaMóbil
 Folleto informativo para as familias

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/course/view.php?id=112
https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3725
https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=2927
https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/course/view.php?id=101
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/abalar_folleto_2019.pdf


MOITAS GRAZAS E

FELIZ CURSO
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