
MANUAL PARA A CONEXIÓN Á REDE WIFI A PARTIR DO 1 DE ABRIL DE 2017 NA

“ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO METRE MATEO”

 

SOLO se poderán conectar á rede wifi os equipos do centro e os 

PORTÁTILES  dos alumnos ou profesores.

NON  se conectaran teléfonos móbil

Pasos a seguir para a conexión

1. Comprobar a “Direcció

2. Enviar o teu NOME COMPLETO,CURSO E CAPTURA DE PANTALLA

onde aparece a dita dirección

MANUALMENTE)

3. Recibirás unha contestación ó

podes conectarte á

MANUAL PARA 

 

1. Pulsa as teclas Windows

2. Na ventana que sae, e

3. Na ventana negra que sae, escribir 

4. Buscar na pantalla a Dirección MAC ou Física

que está unhas liñas máis arriba que a

ADAPTADOR WIFI

que sae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA A CONEXIÓN Á REDE WIFI A PARTIR DO 1 DE ABRIL DE 2017 NA

“ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO METRE MATEO”

se poderán conectar á rede wifi os equipos do centro e os 

dos alumnos ou profesores. 

se conectaran teléfonos móbiles ou similares 

Pasos a seguir para a conexión á wifi do teu equipo: 

Dirección MAC ou Física” do teu equipo 

NOME COMPLETO,CURSO E CAPTURA DE PANTALLA

onde aparece a dita dirección (NON SERVE CON ESCRIBILA 

MANUALMENTE) a wifieasd@gmail.com 

Recibirás unha contestación ó teu mail informándoche de que xa 

podes conectarte á wifi 

PARA VER A DIRECCIÓN MAC ou FISICA

WINDOWS 

Pulsa as teclas Windows e R á vez 

Na ventana que sae, escribir cmd 

Na ventana negra que sae, escribir ipconfig  /all 

Buscar na pantalla a Dirección MAC ou Física. Aparecerán varias,

que está unhas liñas máis arriba que a Dirección IPv4 no 

ADAPTADOR WIFI ou INALÁMBRICO, non en calquera dos outros 

 

 

MANUAL PARA A CONEXIÓN Á REDE WIFI A PARTIR DO 1 DE ABRIL DE 2017 NA 

“ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO METRE MATEO” 

se poderán conectar á rede wifi os equipos do centro e os 

 (ver manual) 

NOME COMPLETO,CURSO E CAPTURA DE PANTALLA 

(NON SERVE CON ESCRIBILA 

che de que xa 

ou FISICA 

. Aparecerán varias, é a 

no 

non en calquera dos outros 



5. Facer captura da pantalla pulsando a tecla Impr Pant 

 

 

 

6. Abrir o Paint e pinchar en Pegar 

7. Gardar o arquivo e envialo adxunto ó correo indicado, xunto co 

nome completo e curso actual 

 

APPLE 

1. Pinchar na lupa que aparece arriba á dereita na pantalla principal 

2. Escribir Utilidad de Red 

3. Pinchar en Utilidad de Red 

4. Seleccionar a interfaz WI-FI 

5. Facer captura de pantalla coa utilidade aberta, pulsando Mayús-

Comando (⌘)-3  

 

 

 

 

6. Buscar o arquivo de captura no escritorio con nome “Captura.....” e 

envialo adxunto o correo indicado, xunto co nome completo e 

curso actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tendes dúbidas á hora de facelo, escribide un mail a 

wifieasd@gmail.com , e trataremos de resolvelas o antes posible. 


