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1 CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO NO QUE SE 
DESENVOLVEU O GRUPO DE TRABALLO 

 

No instituto existe unha longa tradicción en experiencias de grupo de traballo e 

outros tipos de actividades de formación. O ámbito das TIC é un dos campos onde o 

profesorado máis demanda actividades de formación que lle permitan dar o salto de 

usuario meramente pasivo a usuario/a da web 2.0, o que significa crear , intercambiar e 

difundir coñemento ao traves da rede internet.  

O grupo de traballo constituiuse con profesorado exclusivamente do centro. 

Tratábase dun grupo bastante heteroxéneo tanto nas competencias iniciais como nas 

especialidades ás que pertenecían. Estas eran: 

Ciencias naturais, Lingua Galega, Filosofía, Matemáticas, Inglés, Plástica e Orientación. 

Acordouse celebrar as sesións de docencia e sesións de reunión de traballo nas 

tardes dos luns para que o profesorado que tiña clase pola tarde nese día non tivese que 

quedarse outra tarde. 

 

2 VARIACIÓNS INTRODUCIDAS RESPECTO DO 
PROXECO INICIAL 

 

As variacións introducidas foron escasas e afectaron sobre todo á temporalidade. 

Houbo algunhas datas que tiveron que ser cambiadas por motivos diversos: avaliacións, 

pontes, ..Asemade, como a actividade do Grupo de traballo debía rematar antes do 30 de 

maio houbo que celebrar as tres sesións do mes de xuño que estaban previstas no 

calendario inicial nos meses anteriores e tiveronse que realizar tamén algunhas sesións 

de 3 e 4 horas para cumprir o prazo. Ao pouco de comenzar produciuse unha baixa nos 

integrantes do grupo de traballo polo que quedou reducido a 8. Creouse un curso na 

plataforma moodle que tivo que deixar de ser operativo debido as dificultades dalgúns 

compoñentes de seguilo polo que as sesións de reunión pasaron a ser a canle principal 

de comunicación e intercambio de experiencias. 

 

3 CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

3.1 OBXECTIVOS PROPOSTOS 
 

Os obxectivos propostos no proxecto son moi xenéricos polo que pasamos a 

expoñer polo miúdo os obxectivos acadados pola maioría dos compoñentes do grupo de 

traballo.  
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3.2 OBXECTIVOS ACADADOS 
 

   Coñecer a filosofía e posibilidades da web 2.0. Coñecer os significados de: 

           Crear, Colaborar, Compartir  

  Crear e xestionar contas de usuario nos distintos sitios web que ofrecen 

ferramentas 2.0 

  Capacidade de traballar de xeito colaborativo 

  Ser capaces de crear, xestionar e editar un sitio web ou blog: weebly 

  Ser capaces de cear documentos e mapas en Google,  publicalos e  compartilos 

  Ser capaces de crear listas de reproducción de arquivos multimedia (videos, 

presentacións) útiles cando queremos mostar varios arquivos relacionados con 

un mismo tema. 

  Coñecer e utilizar os marcadores sociais e valorar a súa utilidade educativa 

  Ser capaces de crear liñas do tempo e mapas mentais, publicalos e compartilos 

  Ser capaces de crear comics con fins educativos, publicalos e compartilos 

  Ser capaces de crear webquest, de buscalas, catalogalas e analizalas 

 

3.3 OBXECTIVOS NON ACADADOS 
 

 Subir vídeos a youtube e experimentar as posibilidades de edición que nos 

ofrece (incrustar enlaces, comentarios, subtítulos, cambiar audio, ...) 

 Traballar con portais que ofrecen arquivos sonoros (audio libros) por falla de 

tempo  

 Traballar con portais que ofrecen a posibilidade de crear películas multimedia 

con son e animación (Goanimate,..). 

 Traballar as wikis por superar un pouco a expectativas iniciais 

 Traballar as redes sociais máis importantes relacionadas coa educación por 

superar o tempo dispoñible. 

 

4 CONTIDOS DESENVOLVIDOS 
 

 A web 2.0, en que consiste? Ferramentas web 2.0. Que nos permiten? 

 Ferramentas google:  

- conta en gmail e conta en youtube. Utilidades youtube. Baixar vídeos 

- googledocs (formularios, documentos, compartir, embeber...) 

- googlemaps (crear, embeber, ..)  

- búsquedas avanzadas en google  

 Creación e xestión dun blog ou sitio web (blogger, wordpress, weebly,  ..) 

 Presentacións e flash: slideboom e slideshare, embeber. Buscar arquivos flash en 

internet e embebelos ou insertalos. 

 Liñas do tempo e mapas mentais: timerime, mindmeister, etc. Crear, embeber,  

 Comics online, uso educativo: Pixton, playcomic, .. 

 Webquest e cazas do tesouro. “phpwebquest” 
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5 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Ferramentas Google 

Creación de conta en gmail. Configurar conta 

Creación dun documneto colaborativo simulando que 

unha titora dun grupo pide información ao 

profesorado dese grupo 

Creación de formularios, envialos para que sexan 

cubertos e analizar as respostas. 

Creación de mapas de xeito individual ou 

colaborativo, facelos públicos e embebelos 

Realización de búsquedas avanzaadas en google 

Youtube 
Creación de listas de reproducción de vídeos 

empregando a ferramenta online “emberd” 

Slideshare 

Creación e configuración de conta.  

Subida de presentacións a slideshare. Etiquetalas, 

facelas públicas 

Creación de  lista de reproducción con presentacións 

relacionadas con untema concreto 

Weebly 

Creación do sitio web: abalandovou.weebly.com 

Traballo na estructura do sitio: Pestanas principais, 

subpestanas, plantillas, apariencia, aplicacións, .. 

Publicación embebida de  todo o contido relacionado 

nos apartados anteriores. Aperte diso, publicación 

pola conta de cada participante  de todo aquelo que 

considere útil ou axeitado para a súa actividade 

docente 

Timerime 

Creación e configuración de conta 

Creación dunha liña do tempo individual ou 

compartida con contido didáctico, etiquetala, 

categorizala e facela pública 

Insertala en abalandovou ou noutro sitio 

Mr Wong 

Creación de conta en Mr Wong e configuración 

Aloxamento de ligazóns de sitios web educativos ou 

relativos a educación e etiquetado destes. 

Compartillamento destas con outros usuarios/as 

Pixton 

Creación e configuracion de conta en Pixton.  

Creación dun comic de varias viñetas para estudar as 

posibilidades de uso educativo en distintos ámbitos 

(Línguas, Plástica, Atención a diversidade, ..) 

Mindmeister 

Creación e configuración de conta en  mindmeister 

Creación de mapas mentais individuais ou 

colaborativos. Publicalos, insertalos 

Realización de prácticas sobre as maneiras de ralizar 

a presentación dun mapa.  

Webquest 

Búsqueda de webquests en internet. Emprego do 

potal phpwebquest. Creación de conta 

Realización dunha webquest propia en 

phpwebquest.org 
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6 PROCESOS DE AVALIACIÓN EMPREGADOS 
 

A avaliación realizouse en base ás valoracións realizadas polo grupo nas sesións de 

reunión e mediante os foros do curso na aula virtual, materiais elaborados, repercusión 

na actividade docente, etc. 
 

- Análise e valoración das producións do grupo. 
 

Moitas das produccións do grupo de traballo resultaron dunha calidade excelente. 

 
- Aplicación e repercusión do proxecto na práctica educativa. 
 

Case tódalas aplicacións (google maps, google docs, pixton,  .. ) tiveron unha imediata 

aplicación na actividade na aula para moitos dos compoñentes do GT continuando na 

actualidade a ser empregadas. 

 
- Metodoloxía empregada. 
 

O emprego da aula virtual moodle constituiu unha ferramenta fundamental para a 

comunicación entre os compoñentes do GT. A temporalización das sesións de reunión 

non foi a máis axeitada xa que resultaron demasiado curtas e excesivas en nº. 

 
- Grao de satisfacción do grupo co traballo realizado. 
 

A maioría dos compoñentes do grupo de traballo considérase satisfeito co traballo 

desenvolvido. 
 

Con respecto a organización dos recursos, non tivemos especiais problemas pois só 

necesitabamos aula de informática con con canón e pantalla. 
 

7 LOGROS E INCIDENCIA NO CENTRO 
 

Logrouse que a maioría dos compoñentes (excépticos no comenzo) lograsen romper 

a barreira dixital e pegar o salto ao mundo da web 2.0. Algúns dos compoñentes 

colaboraron con algún dos outros grupos de traballo que se desnvolvian no centro 

aportando e poñendo en práctica os coñecementos e destrezas adquiridos. Levaronse a 

cabo ( e lévanse) actividades co alumnado que empregan aplicacións web 2.0 (comic, 

mapas mentais, google maps, ..) 
 

8 CONCLUSIÓNS 
 

Valoramos moi positivamente este traballo pois permitiunos experimentar novas 

formas de traballo colaborativo que antes descoñeciamos e experimentar tamén a imediatez 

e dispoñibilidade do traballo realizado por telo creado online. Teriamos que que organizar 

mellor as sesións no caso de realizarse outro similar para que non resulte tan longo no 

tempo. 
 

 Asdo: 

 

 

Melide 31 de maio de 2012 


