Instruccions per gestionar la plataforma Moodle del Programa d’Auxiliars de
Conversa
Recuperar la contrasenya d’accés
Cada centre és responsable de custodiar la seva contrasenya d’accés al Programa
d’Auxiliars de Conversa de la plataforma Moodle.
Tal com us indicàvem en les instruccions per entrar a la plataforma Moodle, quan
vàreu accedir per primera vegada a aquesta plataforma vàreu haver de canviar la
contrasenya. Per això, el centre és l’únic que sap la seva contrasenya.
Des del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals no podem
accedir a les contrasenyes actualitzades pels centres, per la qual cosa, si no
recordau la contrasenya, heu de seguir les instruccions que trobareu a la pàgina
d’accés a la plataforma, que us detallam a continuació:
1. Per iniciar el procés de recuperació de la contrasenya, heu de clicar damunt la
frase “Heu oblidat el nom d’usuari o la contrasenya?”.
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2. Heu d’introduir les dades d’accés del centre al camp de “Cerca per nom
d’usuari” o al de “Cerca per correu electrònic” i, després, heu de clicar al botó
“Cerca”.

3. A continuació, apareixerà el missatge següent, en què se us comunica que tot
seguit se us enviarà un missatge de correu electrònic amb una nova
contrasenya. Heu de clicar al botó “Continua”.

4. Una vegada hàgiu fet clic a “Continua”, us apareixerà la pantalla d’inici
d’entrada al curs. Automàticament s’envia una nova contrasenya a l’adreça de
correu electrònic del vostre centre. El missatge amb la nova contrasenya pot
trigar uns minuts a arribar. Si, passats uns quants minuts, no l’heu rebut,
haureu de començar el procés des del primer apartat d’aquestes instruccions.
5. Rebreu un missatge de correu electrònic amb el vostre nom d’usuari i la nova
contrasenya, com el que us mostram a continuació:
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6. Finalment, heu d’introduir el nom d’usuari del centre educatiu i la nova
contrasenya que us acaben d’enviar a la pantalla d’inici que se us ha obert
anteriorment. També podeu accedir a la pàgina d’inici a través de l’enllaç de
color blau que apareix al missatge.
Important: aquesta nova contrasenya que se us envia per correu electrònic no
es pot canviar, així que l’heu de custodiar amb summa diligència. Recordau que
l’adreça de correu electrònic a la qual s’envien els missatges des de la
plataforma és la del centre i el Servei no hi té accés.
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