MANUAL DO ALUMNADO: PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN DE
VOLUNTARIADOGALEGO.ORG
ACCESO Á PLATAFORMA DE TELEFORMACIÓN
NOVAS CONTAS: Se ainda non tes creada unha conta de usuario na plataforma de
teleformación, deberás primeiro creala introducindo todos os datos que se che solicitan
a través do botón REXISTRO. A partires dese momento, cada vez que queiras entrar no
teu usuario accederás á plataforma premendo sobre o botón ACCEDER.

Unha vez que envías os datos a plataforma enviarache un correo ao correo electrónico
que indicaches na túa ficha de inscrición cunha ligazón que terás que premer para
confirmar a creación da túa nova conta.
CONTAS ANTIGAS: Para acceder á plataforma de teleformación se xa eres alumna/o da
plataforma debes premer sobre o botón ACCEDER que está na parte superior do
campus.
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E introducir o teu nome de usuario e contrasinal (lembra, o nome de usuario sempre será
o teu DNI ou NIE).

Unha vez que estás dentro á imaxe
engadiráselle un recadro máis co teu nome.
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anterior

Se premes sobre o teu nome abriráseche esta fiestra,
dende a que poderás acceder aos seguintes espazos:

TABOLEIRO: É o noso escritorio e a través del navegaremos polos cursos nos que
obtiveramos praza.
PERFIL: Será aquí onde atopes os teus datos persoais, por se precisas modificar algún
deles, OLLO!! o nome de usuario sempre deberá ser o teu DNI ou NIE. A este espazo
tamén chegarás se premes sobre o teu nome no taboleiro USUARIOS EN LIÑA ou
PARTICIPANTES dentro do curso no que foras admitido.

CUALIFICACIÓNS: Aquí verás os nomes de todos os cursos nos que solicitaras
matrícula. Do mesmo xeito, naqueles nos que obtiveras praza, premendo sobre o nome
do curso, poderás comprobar as notas de cada unha das probas e a calificación final
obtida no curso.
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MENSAXES: Neste espazo recibirás e poderás contestar, se é o caso, as mensaxes da
comunidade educativa referentes ao curso que esteas realizando.

PREFERENCIAS: Poderás indicarlle á plataforma como queres
ver cada un dos espazos.
Tamén será dende aquí dende onde poidas modificar a túa
contrasinal se nalgún momento queres cambiala e incluso
dende aquí tamén poderás editar o teu perfil.

SAIR: Por suposto será aquí onde deberás desconectar a tua sesión.
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COMO SOLICITAR A MATRICULA A UN CURSO
Podes solicitar a matrícula dun curso de dous xeitos:
DENDE O EXTERIOR DO TEU PANEL DE USUARIA/O.
A/O
A plataforma ten tres categorías de cursos, que son as que ves na páxina principal da
plataforma:
• Cursos presenciais
• Campus en liña
• Cursos online a través de plataforma externa
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Se hai cursos con matrículas abertas nese momento aparecerán os seus nomes dentro
de cada unha das categorías
(Exemplo do que aparece neste momento na categoría de “campus en liña”)

Tamén podes revisar a parte de cursos destacados, pero OLLO! Pode que no estean aí
todos os cursos que teñen a matrícula aberta.
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Se elixes inscribirte a un curso antes de introducir os teus datos de usuaria/o, ou de
crear a túa conta se ainda non o fixeches, terás que acceder á área de matriculación do
curso no que esteas interesada/o e unha vez que premas sobre MATRICULARME, o
sistema redirixirache ao final da páxina.

En canto lle deas ao botón CONTINUAR
verás o panel de acceso á plataforma
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DENDE O INTERIOR DO TEU PANEL DE USUARIA/O.
A/O
Terás que dirixirte ao panel de NAVEGACIÓN e premer sobre a opción INICIO DO SITIO

Levarate á páxina principal da plataforma onde vimos máis arriba que están as
categorías dos cursos e os cursos destacados. Ao acceder ao curso no que queiras
matricularte y premas sobre a opción de matrícula do curso poderás introducir un
comentario (por ponerche un exemplo do que podes escribir neste espazo, podes engadir
un comentario relacionado con interés que teñas en realizar este curso), antes de darlle
ao botón MATRICULARME

Unha vez que envías a túa solicitude, a plataforma enviarache dóus correos ao correo
electrónico que indicaras na túa ficha de usuario (por favor, todos aqueles que xa
tiverades conta na plataforma anterior de voluntariado debedes revisar que o voso correo
estea escrito correctamente e sexa o que empregades na actualidade). O primeiro deles
indicarache que recibimos correctamente a túa solicitude de praza nese curso e que se
che enviará un segundo correo para indicarche se obtiveches ou non unha das prazas
que se ofertan.
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Tras matricularte a plataforma voltará a levarte á parte superior

Se baixas novamente a OPCIÓNS DE MATRÍCULA, verás que realizaches correctamente
a túa solicitude de praza neste curso.

Se é a primeira vez que entras na plataforma poderás acceder, para
matricularte, ás distintas categorías dos cursos por outro espazo
do taboleiro de navegación, desplegando o apartado CURSOS e
dende aí accedendo ao interior de cada
unha das categorías e subcategorías.
Unha vez dentro seleccionas o curso que
che interese, tal como explicamos con
anterioridade.
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Unha vez que sexas admitida/o nun curso esta última opción desaparecerá posto que
será aí onde vexas e por onde accedas aos teus cursos:

COMO DARTE DE BAIXA NUN CURSO QUE SOLICITARAS E NO QUE XA NON TES
INTERÉS EN REALIZALO
Para poder darte de baixa nun curso, primeiro terás que esperar a ser admitida/o
nese curso.
Una vez admitida/o, dende o interior do curso, terás acceso ao seguinte panel onde
poderás darte de baixa.
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ÁREA PERSOAL DO ALUMNADO
TABOLEIRO
Para acceder ao panel de
navegación (taboleiro) debes
telo activado neste botón

Se ves deste xeito o panel deberás premer sobre a imaxe anterior
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Esta é a versión con todas as opcións do taboleiro do alumnado
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INICIO DO SITIO:
SITIO Este apartado levarate á página de inicio do campus e será ahí dende
onde poidas acceder a cada un dos cursos para ler a Información que estes conteñen e
dende onde poderás solicitar a matrícula.

PÁXINAS DO SITIO:
SITIO Neste lugar atoparás dóus espazos:
•

CALENDARIO: nel estarán sinaladas as datas nas
que o titor marcará cando estarán dispoñibles as
probas do curso e cando deberán estar estas
entregadas.

•

ANUNCIOS DA PÁXINA: Os avisos que o
administrador da páxina ou o titor do curso
suban respecto do curso que esteas realizando
poderás velos neste espazo.

OS MEUS CURSOS:
CURSOS Baixo este espazo estarán os cursos nos que
obtiveras praza, dende aquí poderás desplegar o seu contido e
acceder.
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CURSOS DE RECENTE ACCESO e VISTA XERAL DO CURSO
Unha vez que accederas a algún dos cursos nos que obtiveras praza os espazos da área
persoal CURSOS DE RECENTE ACCESO e VISTA XERAL DO CURSO comezarán a
encherse de contidos.
LÍÑA TEMPORAL
Aparecerán, por data e curso, as tarefas que deberán ser completadas antes do día e a
hora que se indiquen.

FICHEIROS PRIVADOS: é como a túa biblioteca privada, poderás descargar materiais do
curso a ese espazo e acceder a eles sen necesidade de entrar no curso.
CALENDARIO: Aquí estarán anotadas as datas que
teñan que ver co comezo dos cursos nos que foras
admitido, as datas das probas de cada curso e a data
de finalización do curso.
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PRÓXIMOS EVENTOS: Do mesmo xeito neste espazo verás os próximos eventos que
teñan que ver cos cursos nos que esteas anotado.

OCULTAR O MEU ESTADO EN LIÑA AO RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA
Se non desexas que outros usuarios da plataforma vexan que estás conectada/o
deberás premer sobre o ollo que aparece ao lado do teu nome no apartado USUARIOS
EN LIÑA.
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PANEL DE CONTROL DENTRO DO CURSO
Para acceder ao curso ao premer sobre o nome do mesmo desplegaseche o panel de
navegación deste. Se premes en cada unha das ramificacións entrarás en cada un dos
espazos onde poderás ver os documentos, os recursos e as probas incluidas en cada
unha das partes.

Do mesmo xeito se premes sobre cada unha das fotos aparecerá en primeiro plano o
contido dese módulo

Premendo sobre as frechas que atoparás a ambos lados do
recadro poderás ir dun módulo a outro.
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Nesa pantalla principal que se abre coas fotos e o panel de navegación do curso, se
moves un pouco o rato cara abaixo desplegaráseche o acceso ao panel de control do
curso dende onde poderás ter acceso a todos estes espazos dun xeito moi sinxelo sen
ter que ir desplegando un a un cada módulo: chat (dende onde se desenvolverán en
directo as titorías nos días e horas indicadas) e foro (dende onde poderás comunicarte cos
teus compañeiros de curso), documentación principal do módulo (recursos),
cuestionarios (correxiraos automáticamente a plataforma e, en cada un deles, se os
suspendes, terás unha única oportunidad máis de repetilos) e tarefas (só poderás facer
unha única entrega nun único documento por cada tarefa que se che solicite, se por erro
subes un documento incorrecto, deberás poñerte en contacto co titor/a e facerllo saber),
ademais de poder enviar dende alí unha mensaxe a quen titorice o curso e ver as
cualificacións obtidas en cada unha das probas.

-17-

