IES EL CAMINÀS
FULL INFORMATIU DELS CICLES FORMATIUS A DISTÀNCIA
1)- Accés a la plataforma d’ensenyament a distància:
La plataforma de l’aula virtual es troba al següent enllaç:
https://portal.edu.gva.es/aules
En entrar haureu de triar el “sabor” de la vostra modalitat: Aules FP per als grups presencials i
Aules FPsemipresencial per als grups de distància

Després haureu d’introduir el nom d’usuari i contrasenya per accedir a l’aula virtual:

usuari: NIA
Els alumnes s'autentiquen amb el NIA (número d’identificació
de l’alumne) com a nom d'usuari.

contrasenya:
La seua contrasenya inicial es compon de les tres primeres
lletres del seu cognom en minúscules i sense accents i la
seua data de naixement, en format DDMMAA. Així, per
exemple, un alumne anomenat Juan Pérez García, nascut el
25 d'abril de 2001 tindrà com a contrasenya per250401.
En cas que l'alumne oblide la contrasenya pot intentar
recuperar la contrasenya mitjançant l'enllaç “Ha extraviat la contrasenya?” de la pantalla
d'autenticació d’Aules. La recuperació de la contrasenya es fa enviant un correu electrònic a
l'adreça indicada en el moment de la matrícula.
(*) Pot ser que hi haja algun alumne que inicialment tinga el NIA com a contrasenya.
Per evitar accessos indeguts, caldrà canviar la contrasenya la primera vegada que entreu.

2)- Accés al compte de correu electrònic:
Tindreu assignat un nou compte de correu electrònic on rebreu tota la comunicació de l’aula
virtual. Podreu accedir a dit compte al següent enllaç:
http://mail.ieselcaminas.org
La vostra nova adreça de correu electrònic serà:
alu + 3 primeres lletres cognom + 4 últimes xifres NIA @ieselcaminas.org
Usuari: alu + 3 primeres lletres cognom +4 últimes xifres NIA
contrasenya: NIA
Exemple: per a la persona de nom Laura Pérez Sanchis i NIA 10203040:
- El nom d’usuari serà: aluper3040@ieselcaminas.org
- La contrasenya serà: 10203040
- L’adreça de correu serà: aluper3040@ieselcaminas.org

També serà convenient canviar la contrasenya quan entreu per primera vegada per evitar
accessos indeguts.
No obstant això, tots els missatges que envieu als tutors i professors, es faran des de dins de
la plataforma de l’aula virtual i preferiblement des de l'apartat de diàlegs, d’aquesta manera
quedaran enregistrats per poder fer tots el seguiment de les converses. Només en cas
excepcional, quan no siga possible la comunicació des de l’aula virtual, cal utilitzar el correu
electrònic per contactar amb el tutor o els professors.

3)- Editar perfil i canvi de contrasenya:
Una vegada vos autentifiqueu i entreu a l’aula virtual, caldrà
que editeu el vostre perfil per actualitzar correctament les
vostres dades, canviar la contrasenya i penjar una foto vostra
recent on es veja clarament la cara.
A la capçalera, a la part dreta on apareix el vostre nom i la
vostra foto, tindreu una llista desplegable en la qual vos
apareixeran les diferents opcions per editar el perfil i canviar les
preferències, com per exemple la contrasenya.
També podeu accedir directament al canvi de contrasenya des
de l’adreça:
https://aules.edu.gva.es/moodle/login/change_password.php

És important que comproveu l'adreça de correu electrònic que figura al vostre perfil, ja que és
allà on s'enviarà la confirmació dels canvis.
Recorda que ha de ser l'adreça de correu que t'hem facilitat (alu ...... @ ieselcaminas.org)
També és molt important que actualitzis el perfil el més aviat possible amb la teva foto.
4)- Adreces de correu dels tutors:
ASIX (primer):
Tutora: Maria Barberà

DAW (primer):
Tutora: Amparo Estevan

SMX (primer):
Tutor: Eva Labernia

maria.barbera@ieselcaminas.org

amparo.estevan@ieselcaminas.org

eva.labernia@ieselcaminas.org

ASIX(segon):
Tutor: Roman Carceller

DAW (segon):
Tutor: Paül Royo

DAM (segon):
Tutor: Alicia Salvador

SMX (segon):
Tutor: Mayte Sorribes

roman.carceller@ieselcaminas.org

paul.royo@ieselcaminas.org

alicia.salvador@ieselcaminas.org

mayte.sorribes@ieselcaminas.org

Si tens problemes d'accés a la plataforma o qualsevol altra incidència d'inici de curs, posa't
directament en contacte amb el teu tutor o tutora.
5)- Telèfons de contacte:
IES El Caminàs: 964 738 995
Departament d'informàtica: extensió 422187

