
 

A MIÑA CLASE



A miña clase
Unha vez seleccionada unha materia desprégase a barra de destacados

A icona “ A miña clase” permite visualizar a todos os partcipantes na
devandita materia con independencia do seu rol (estudante, profesor,
profesor sen edición...)

● Permite fltrar (por nome, rol, tempo de inactvidade…) os partcipantes 
para enviarlle unha mensaxe a través da plataforma.

● Permite a un profesor crear unha nova nota ou unha nota común para
os usuarios seleccionados. (Non confundir notas -anotacións- con “As

● miñas notas” -cualifcacións-).



1. Busca dun usuario por nome e envío dunha mensaxe



1. Busca dun usuario e envío dunha mensaxe



2. Crear unha nova nota:

● Unha nota -anotación- é un apunte ou observación que se fai sobre un 
determinado usuario. 

● O contexto dunha nota determina quen pode ver a nota:
● Persoal: a nota será visible só polo usuario que a creou.
● Materia: a nota será visible só polos profesores da materia.
● Sito - a nota será visible polos profesores de todas as materias. (No 

contexto que nos ocupa, sito fai referencia ao propio centro educatvo)



Para ver as notas creadas seleccionamos en Lista de usuarios → Detalles do 
usuario e facemos click en Notas.



Visualizaranase as notas xa creadas e abrirase a posibilidade de engadir novas 
observacións:



As notas con contexto de materia só teñen sentdo se hai máis de un usuario 
con rol profesor na materia. Deste xeito poderían compartr as anotacións 
que realizan sobre os alumnos unicamente entre eles.

● Por exemplo, o profesor ttular dunha materia e outro profesor que actúa 
como reforzo.

En cambio, as notas con contexto de sito son visibles por todo os usuarios 
con rol de profesor para ese centro. Polo tanto, unha nota creada polo 
profesor de música será visible polo profesorado do resto das materias... 

● Por exemplo, o ttor avisa ao resto dos compañeiros dunha  
incidencia relacionada cun determinado alumno...



3. Engadir unha nota común permite simplemente engadir a mesma 
    nota ou observación a máis dun partcipante de xeito simultáneo.

● O contexto dunha nota común tamén pode ser persoal, de materia 
ou de sito.
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