COMO REXISTRASE NA AULA VIRTUAL
1. Accede á aula virtual do centro a través da páxina web (cifpanxelcasal.gal) ou
mediante a seguinte ligazón:
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpanxelcasal/aulavirtual2/

2. Para rexistrarnos na aula virtual iremos ao apartado situado na marxe superior
dereita: "usted no se ha identificado"/"non está identificado”

3. Ao acceder picando en "entrar", atoparemos dúas opcións:
a. Un acceso para aqueles que xa estean dados de alta ("Acceso/Entrar").
b. Unha opción de rexistro para os que vaian a usar a aula por primeira vez
("Registrarse como usuario/ É esta a súa primeira vez aquí?"). Poderán entón,
os novos usuarios, rexistrarse facendo clic no botón "crear nova conta".

4. Deberase cubrir un formulario co nome de usuario (primeiro nome e primeiro

apelido en minúscula, todo xunto, sen til, ñ, nin otros caracteres raros; por
exemplo: marianunez).
Terase que cubrir tamén un contrasinal así coma outros datos (enderezo
electrónico e nomes e apelidos). Unha vez rematado, picarase no botón "crear
conta".

5. Aparecerá unha pantalla onde se indicará que sen enviou un email para rematar

o proceso.
6.

Debe abrirse o correo electrónico e acceder á ligazón que se recibe no mesmo.
Ao facelo, daranos xa acceso á aula virtual. Así, o novo usuario estará dado de
alta.

7. Aínda que o novo usuario estará dado de alta, non pode entrar nos cursos que
existen. Para iso, necesita estar matriculado. A matriculación pode facerse de
dous xeitos:
a. Será o profesorado o que matricule ao alumnado no curso
b. Debe entrarse no curso no que se quere matricular e introducir a chave de
acceso que o docente lle proporcionou previamente.
Polo tanto, se algún curso en particular lle solicita un "contrasinal de acceso" utilice a
que lle facilitou o seu docente. Así quedará matriculado. Se non se solicita "chave de
acceso" poderá acceder só se o/a profesor/a do curso o matriculou previamente.

