
Uso de CodexPro polo 
alumnado



Acceso
Accedemos a aplicación a través da web do Conservatorio www.csmvigo.com no apartado CSM  
Virtual/Acceso CodexPro

http://www.csmvigo.com/


Acceso
A continuación accederemos a plataforma de acceso, onde temos que introducir o noso
usuario/a, que se corresponde co NIF e o contrasinal.



Acceso
De non lembrar o contrasinal debemos premer no cadro “Lembrar contrasinal”, e
automáticamente o sistema nos remitirá un correo co novo contrasinal. A conta de correo a cal se
remite o contrasinal é a que teñamos dada de alta no CodexPro do Centro. Se non sabemos que
correo está rexistrado, debemos consultar esta información na secretaría do Centro.



Acceso
Unha vez que accedamos ao sistema atopámonos coa seguinte fiestra, que nos da acceso aos
ítems aos que podemos acceder como alumnado.

En cada unha das pestanas podemos ver os datos que figuran no sistema como alumno ou
alumna do Conservatorio.



Acceso
Matrícula, grupos do alumnado, faltas etc…



Acceso
Se prememos no apartado de matrícula poderemos facer as seguintes operacións:

Documento de créditos matriculados (sen validez oficial sen sinatura), horario, aula e profesorado

Boletín de cualificacións



Acceso
Se prememos na pestana azul da ¨nota¨ poderemos ver a cualificación da disciplina:



Aulario
A través da pestana do “aulario” poderemos acceder a reserva de aulas do CSM de Vigo



Aulario
A continuación nos aparecerá esta fiestra en onde podemos ver e xestionar a reserva de espazos.



Aulario
Poderemos ver o calendario de todo o mes. Por defecto está sinalado cada día. Os espazos
ocupados figuran en color marelo. Podemos ver a ocupación premendo sobre a icona. Así mesmo
tamén haberá espazos reservados para a limpeza e que figurará asignado como grupo “Limpeza”.



Aulario
Normas de uso da aplicación Aulario:

1. Só se poderá reservar aula un día antes do día elixido para a reserva.

2. Só se poderá facer unha reserva máxima por día.

3. O tempo máximo de reserva será de 120 minutos.

4. Pódese cancelar a reserva ata 2 horas antes da hora solicitada para estudo.

5. O persoal de Conserxería será o responsable de xestionar o sistema. Así mesmo tamén pode

reorganizar e levar a cabo reservas manuais.



Aclaracións
• Calquera incidencia que teñades coa aplicación, poderedes contactar con Antonio na

Secretaría do Centro, se a consulta se desenvolve en horario de mañá, ou a través do enderezo
administracion@csmvigo.com

mailto:director@csmvigo.com

