
AULA VIRTUAL DO CIFP VPA   

1. Acceso á Aula virtual do CIFP Valentín Paz Andrade: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual2/ 

Sección/categoría: XESTIÓN da ACTIVIDADE do PROFESORADO 
Curso: DOCUMENTACIÓN E RECURSOS 2021-2022. SXC VPA 

 
2. “Crear unha nova conta”, cubrir os datos de alta na A.V.: 

a. Nome de usuario: correo corporativo ata a “xxxxxxx@edu.xunta.gal” 

b. Contrasinal: (non a do propio correo) outra que vai a ser a que sempre se utilice 

para acceder a calquera curso da A.V. do CIFP 

3. Seguir cos outros datos… 

4. “crear a miña conta” 

5. Busca o curso (pto. 1)  e inscribirse “Documentación e recursos de calidade” 

6. Introduce o teu nome de usuario e contrasinal.  

7. Solicítase a chave á primeira e única vez: esta é  “           ” (solicítaa ao equipo directivo) 

Se xa estabas dado de alta na AV, só hai que inscribirse neste curso en concreto. (saltar do 

paso 1. ao 7.) 

De agora en diante só hai que introducir o nome de usuario e o teu contrasinal. 

 Para crear un curso propio para xestionar como profesor recursos dun módulo de cara ao 

alumnado, solicitarase á xefatura do departamento correspondente ao módulo, ou ao correo do 

centro. (na páxina de inicio da propia AV hai instrucións ao respecto) 

 

• Contido do Aula Virtual na zona de  “DOCUMENTACIÓN e RECURSOS 2020-2021. SXC VPA” 
curso (DOCSXC. 2020-21) 

o Introdución e novas (calendario, presentación de alumnado, plan académico) 

o Información útil de formación (especialmente sobre a aula virtual con vídeos 
didácticos). 

o Normativa xeral, manual e procedementos do SXC, NOF e Plan de Convivencia 

o Documentación dos procedementos (modelos do SXC a utilizar e guías 
documentais) 

o Obxectivos anuais do centro (plan anual) 

o INICIO DO CURSO: Información e guías (profesorado e titorías) 

o DESENVOLVEMENTO DO CURSO (indicacións sobre programacións didácticas, 
progamación de reunión de equipos docentes, modelos e exemplos sobre actas) 

o FINAL DE CURSO (modelos e exemplos de informes e memorias) 

o Departamentos (sobre a actividade de xefaturas de departamentos, módulo de 
proxecto, etc) 

o ENTREGA de rexistros. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/course/view.php?id=574
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/mod/page/view.php?id=16858
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/course/view.php?id=350
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade/aulavirtual/course/view.php?id=350

