
PREGUNTAS FRECUENTES 

1.	 O meu correo nome@edu.xunta.es , apenas ten capacidade para recoller os e-
mails que recibo: 

a. Recoméndase ter unha conta de correo en gmail por varias razóns: 

i.	 Podes xestionar varias contas de correo. 

ii.	 Podes clasificar os correos que recibas con ETIQUETAS, 
Filtros e que os correos se clasifiquen en CARTAFOIS. 

iii.	 Compartir documentos. 

iv.	 Crear grupos de persoas. 

v.	 Acceder a blogger directamente, youtube, etc 

Ligazón á explicación de como facelo https://mail.google.com/support/bin/answer.py? 
answer=21289 

2. Teño dúbidas ante o traballo co alumnado con NEAE ou necesito información: 

Ao correo socios@tadega.net ou á lista de distribución, (gratuita) á que podes enviar 
calquera dúbida, solicitando información, formación ou calquer aspecto do teu interés. 
(Ligazón á páxina da lista) 

Con brevidade recibirás respostas de persoas (especialmente mestres ligadas á 
Asociación) que te asesorán, aconsellarán, etc. 

3.	 A que materiais podo acceder na web 

a.	 No apartado de BITÁCORA: información relacionada con formación, 
cursos, novidades, accesibilidade, experiencias, SAAC, ferramentas de 
autor, recursos... 

b.	 No apartado de XANDRE atoparás un conto dixital con actividades para 
traballar na aula principalmente valores. 

c.	 No apartado de MEDIA: é unha galería multimedia, composta por 
imaxes (SPC, lingua de signos, bimodal, vídeos, Arasaac, etc) das que 
podes facer uso libremente. 

d.	 No apartado de +GALEGO: recopilación selecta dos mellores recursos 
dixitais que, sendo de uso práctico na Atención á Diversidade, foron 
desenvoltos en galego ou atópanse traducidos ao galego. 
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4. Que mais?


As socias e socios de TADEGa, teñen dereito a:


•	 Acceso ao material do Servizo de préstamo 

•	 Conta gratuita con Aumentativa.net . Recibiches o usuario e contrasinal 
cando te asociaches? 

•	 Prezo reducido nas Xornadas e Congresos organizados por TADEGa e 
tamén por DIVERTIC 

•	 Acceso a publicar novas no Blog de TADEGa 

• Nos obradoiros de formación, praza preferente segundo o nº prazas 

Si aínda tes algunha dúbida, tes dereito a preguntar ;) colaboracions@tadega.net 
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