briondixital.org
AXUDA PLATAFORMA DE FORMACIÓN
1.- ENTRANDO NA WEB
Para comezar a utilizar a plataforma de formación é necesario e indispensable posuir un
ordenador con conexión a Internet. Unha vez inicializado o explorador de Internet, debemos
teclear a seguinte URL: www.briondixital.org.
Apareceranos a paxina principal da web. No menú da esquerda atoparemos o apartado de
formación no cal clicaremos.
Unha vez dentro poderemos ver:

www.briondixital.org

1

Na zona “PROXIMOS CURSOS” temos os cursos programados para próximas datas, podemos ver
o temario do curso [facendo clic encima do nome do curso] ou inscribirnos nel. Distinguense
as seguintes partes:
- DATAS: data de celebración do curso
- NOME: Nomenclatura do curso
- TIPO: Presencial / On-line, etc…
- PLAZAS LIBRES: O primeiro número representa as plazas baleiras que quedan no
curso e o segundo o total de plazas ofertadas.
- INSCRIBIRSE / LISTA DE ESPERA: Enlace que nos leva a zona de inscrición. Cando
as plazas do curso están completadas pasaremos a inscribirnos en lista de espera
ante posibles baixas.
Na zona “CURSOS ACTUAIS” atoparemos os cursos que actualmente se estan desenrrolando.
Podemos ver o temario do curso facendo clic encima do nome do curso. Atopamos nesta zona:
- DATAS: data de celebración do curso
- NOME: Nomenclatura do curso
- TIPO: Presencial / On-line, etc…
- ACCEDER: Enlace que nos leva a zona de acceso ó curso.
2.- INSCRIBIRSE EN CURSOS
Para inscribirse nun curso é necesario estar en posesión dunha conta de correo electrónico.
Para facer efectiva a inscrición debemos facer clic dentro da zona “PROXIMOS CURSOS” en
“inscribirse” ou “inscribirse en lista de espera”.
Unha vez que pinchemos nesta zona, levaranos a outra páxina onde atoparemos:
- Unha breve información do curso no que nos queremos inscribir.
- Unha zona onde teremos que introducir os nosos datos persoais. Os datos marcados con
asterisco son necesarios, ademáis é preciso recordar ou apuntar o correo electrónico e a
clave, xa que serán os que posteriormente necesitemos para acceder o curso.
Unha vez recheos os campos, pulsaremos no botón de enviar e apareceranos a seguinte
pantalla
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Antes de imprimir o xustificante lea atentamente a mensaxe, o que se indica é que estamos
“pre-inscritos no curso” e que mentres non se realice o pagamento no banco, non se faraá
efectiva a inscrición. Unha vez leida a mensaxe pincharemos no botón de IMPRIMIR
XUSTIFICANTE e imprimiremos CATRO COPIAS deste documento e levaremolas o banco para
pagar a cuota de inscrición. A administración bancaria quedará cunha copia deste, outra é
para a persoa que se inscribeu, e as outras duas faremolas chegar o departamento de servizos
sociais do concello.
Unha vez realizado este paso, o administrador activará a nosa conta de usuario co que xa
podemos acceder ó curso.

3.- ACCEDER ÓS CURSOS
Unha vez inscrito e chegada a data de comezo, o curso no que nos inscribirmos pasa a zona
“CURSOS ACTUAIS”, clicando no enlace acceder entraremos na seguinte pantalla:

NOME DE USUARIO: o e-mail que introduxemos cando nos rexistramos.
CONTRASINAL: clave cando nos reixtramos.
OLVIDOU A CONTRASINAL: Se olvidamos a contrasinal o sistema encargarase de enviarnola de
novo a conta de correo que indicamos cando nos rexistramos.
Introducindo estes datos e pinchando en enviar entraremos na plataforma de formación
propiamente dita.
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4.- DENTRO DA PLATAFORMA
Unha vez dentro da plataforma de formación accederemos a seguinte plantalla:

TEMAS: Listado de temas do contido do curso, pinchando no desplegable podemos acceder ós
temas.
BENVIDO: Nesta zona apareceran os apelidos e o noso nome co cal nos rexistramos
previamente.
DECONEXIÓN: pinchado neste enlace sairemos da plataforma de maneira segura.
TEST AVALIACÓN: Unha vez estudiados os temas accederemos os test de avalización do curso.
Temos que ter especial coidado xa que o test de formación SÓ SE PODE REALIZAR UNHA VEZ.
AXUDA: proporcionanos axuda acerca da plataforma de formación
INDICE DE CONTIDOS: nesta zona vemos un indice detallado dos temas que forman o contido
do curso.
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5.- FACER O CURSO
Para comezar a facer o curso debemos seleccionar o tema que desexamos estudiar. Se
pinchamos no título do tema accederemos a seguinte pantalla:

Debaixo do nome do tema podemos ver un pequeno resumo deste, na parte superior dereita
temos un botón no que poderemos descargar a documentación en formato PDF. Unha vez que
descarguemos o tema, so temos que estudialo e pasar o seguinte tema, co que faremos
exactamente o mesmo.
Unha vez descargados e estudiados todos os temas pasaremos ó test de avaliación.
RECORDE que o test de avaliación SÓ SE PODE FACER UNHA VEZ e que existe un tempo
específico para facelo, asegurese de que dispon do tempo necesario para relizar o test xa
que de non ser así os resultados non serán os esperados.
Unha vez completado o test ou finalizado o tempo de establecido para completalo os datos
das preguntas que vostede contestou serán gardadas na base de datos do programa para que
posteriormente a persoa encargada pase a avalialos.
Despois de realizado o test non se pode acceder de novo a el, se o intentamos apareceranos
unha advertencia de que “ o test xa foi realizado”.
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