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I. DATOS DO PROXECTO 

Título: “A VOZ DAS MATEMÁTICAS” 

Curso: 2º Ciclo de E.S.O. 

Materia: Matemáticas 

Autores: 

− Mª Carmen Buitrón Pérez  (Coordinadora do proxecto) – CPI 

Viaño Pequeno (Trazo) 

− Maruxa Barca López – IES A Sangriña (A Guarda) 

− José María Barca López – IES Laxeiro (Lalín) 

− Mª José Fernández Martínez – IES de Valga (Valga) 

− Dolores Pilar García Agra – IES nº 1 (Ordes)  

− Mª Esperanza Gesteira Losada – IES Sánchez Cantón 

(Pontevedra) 

− Olga Martinez Cancelas – Servizo de Participación e Integración 

 Universitaria da USC (Santiago) 

− Mirian Mosquera Macías – IES Rosalía de Castro (Santiago) 

− Julio Rodríguez Taboada – CPI Dos Dices (Rois) 

Número de alumnos participantes: 117
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II. INTRODUCIÓN 

A intención deste primeiro capítulo é principalmente explicar o proceso seguido dende 

que xorde a primeira idea de formar un grupo para traballar matemáticas dende a prensa 

ata que esa idea cristaliza na experiencia que aquí presentamos: “A voz das 

Matemáticas”. Moitos dos aspectos que serán salientados na descrición das actividades, 

do seu deseño e da súa implementación non son máis que reflexos das inquedanzas, 

debates e propósitos desta primeira etapa. 

ANTECEDENTES TEMPORAIS 

Os compoñentes deste grupo somos persoas con experiencia no ensino das 

Matemáticas, tanto a nivel práctico dentro do noso traballo, como a nivel de 

participación en diferentes asociacións e foros sobre o tema. Sempre tivemos interese 

por incorporar novos recursos ao ensino na aula: arte, literatura, software matemático, 

fotografía, etc. na procura de atopar novas canles de conexión entre as matemáticas e 

outras áreas de coñecemento que axudaran á obtención dunha aprendizaxe significativa 

ao noso alumnado. Dentro destes múltiples recursos empregados sempre estivo presente 

a prensa, a pesar de que, como se detalla de seguido, a súa presenza na nosa práctica 

docente non era comparable á que ten nesta experiencia. 
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Dende hai anos varios membros do grupo vimos seleccionando algunhas novas de 

prensa para traballalas na aula, sempre atendendo a diferentes criterios: ben porque nas 

novas se incluía de xeito específico algún contido matemático, ben porque a nova 

informaba sobre un evento relacionado coa nosa materia, ben porque nelas estivesen 

presentes elementos matemáticos como gráficas, estatísticas, cálculos numéricos, etc.. 

Estas novas eran posteriormente traballadas na aula como un material máis, sempre 

relacionándoas dalgún xeito cos contidos específicos dalgunha unidade; pero en ningún 

caso a súa aparición nas clases ía máis alá destas aparicións puntuais, máis ou menos 

numerosas. 

Sen embargo este interese pola incorporación da prensa como recurso didáctico ao 

longo de varios cursos tivo como consecuencia directa a creación dun arquivo, cada vez 

máis amplo, de novas sobre as que era posible traballar coñecementos matemáticos en 

maior ou menor medida. Este arquivo foi a base sobre a que se asenta este proxecto e así 

debe ser entendido: un traballo realizado ao longo deste curso pero que medrou 

alimentándose dunha traxectoria e dunha experiencia de varios cursos. Esta experiencia 

axudounos a superar moitos atrancos aos que nos fomos enfrontando, sobre todo nos 

primeiros esbozos da experiencia, antes de darlle a súa forma definitiva. 

XESTACIÓN DO PROXECTO. UNHA PRIMEIRA IDEA 

Tras dunhas primeiras reunións máis ou menos informais nas que os membros do grupo 

manifestamos a nosa intención de colaborar nun proxecto que tivese como eixe central o 

emprego da prensa como ferramenta ou recurso no ensino das matemáticas, o primeiro 

obstáculo consistía en concretar o que pretendíamos co mesmo: non se trataba de facer 

unha biblioteca de novas coas que traballar certos contidos matemáticos de xeito máis 

ou menos illado na aula; o obxectivo debería ser máis ambicioso e a experiencia debería 

estar perfectamente integrada no desenvolvemento do curso. 

Outro dos obstáculos que debemos superar dende o principio foi a diversidade existente 

dentro do grupo de profesores e profesoras participantes: diferentes centros educativos, 

o que implicaba diferentes programacións didácticas dentro das que desenvolver o 

proxecto. A dispersión xeográfica dos nosos centros tampouco axudaba á hora de fixar 

reunións nas que debater os diferentes aspectos do traballo, e un dos principais 

obxectivos que nos fixamos ao inicio foi o de facer unha experiencia homoxénea, na 
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que todos tivésemos algo de parte en todo, eliminando dende un principio a posibilidade 

de creala “a anacos”, isto é, como a unión de varios traballos individuais sen conexión. 

Como resultado de tódolos debates previos ao comezo do traballo na experiencia tal e 

como é, fomos sendo conscientes das enormes posibilidades que tiña a prensa como 

base sobre a que deseñar unha experiencia didáctica: as ideas e propostas máis diversas 

tiñan cabida dentro do proxecto. Sen embargo esta presunta vantaxe do recurso 

constituía á súa vez un atranco, pois permitía e mesmo fomentaba a dispersión nos 

debates e o feito de traballar sobre un número tan grande de posibilidades dificultaba a 

concreción da idea nunha realidade “manexable”. 

Finalmente dentro do grupo xurdiu a seguinte pregunta: “Seríamos quen de deseñar 

un curso completo de Matemáticas partindo de novas de prensa?” Esta foi a 

pregunta á que tentamos dar resposta co noso traballo dende o comezo, sendo sempre 

conscientes da enorme dimensión do reto que pretendíamos encarar. Posiblemente o 

resultado final non se axusta é definición que encerra esa pregunta, pero á hora de 

describir o noso traballo é importante coñecer a evolución do mesmo, a nivel de 

obxectivos, planificación global, deseño e posta en práctica. 

Coñecendo como coñecíamos, pola nosa experiencia previa, as posibilidades da prensa 

como recurso educativo, sempre tivemos claro que o obxectivo era abarcable dende este 

punto de vista: sabíamos que poderíamos atopar novas relacionadas directamente cos 

diferentes contidos do currículo de Matemáticas na ESO. Só faltaba desenvolver a idea, 

momento no que esta primeira concepción sería modificada ata se converter no que 

hoxe é “A voz das Matemáticas”, principalmente no intento de adaptala ao actual marco 

teórico e legal no que se desenvolve o ensino a estes niveis: o concepto do ensino por 

competencias fronte ao anterior ensino por contidos. 

COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA. A VOZ DAS 

MATEMÁTICAS 

Unha das principais novidades que se contemplan nas novas leis de educación consiste 

na modificación dos obxectivos do proceso de ensino-aprendizaxe, que pasan a 

formularse a nivel de competencias en lugar do enfoque tradicional baseado na 

adquisición de determinados contidos específicos de cada materia. Este novo enfoque 
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trata de adaptarse ao marco teórico no que se desenvolven as principais probas de 

avaliación internacionais, principalmente o informe PISA.  

Todos os membros do grupo fomos formados (como alumnos e profesores) nun sistema 

que primaba a adquisición de contidos como obxectivo primordial do ensino, é dicir, as 

clases estaban encamiñadas a que o alumnado aumentase o volume de coñecementos 

nunha materia determinada, circunstancia sobre a que era avaliado posteriormente. 

Aspectos tales como a interdisciplinariedade, o emprego dos coñecementos en 

diferentes contextos, a capacidade para relacionar distintos saberes ou procedementos, 

etc. non eran primordiais á hora de valorar a aprendizaxe do alumnado. Este modelo 

entendía as diferentes materias como entidades disxuntas con capacidade para ser 

ensinadas, aprendidas e avaliadas de xeito completamente independente. 

Este modelo de educación cambia completamente coa entrada en vigor da nova Lei 

Orgánica de Educación, que fixa os obxectivos principais do proceso de ensino-

aprendizaxe na adquisición de determinadas competencias básicas. Coa introdución das 

competencias básicas no currículo preténdese dar un paso máis cara a integración das 

diferentes aprendizaxes que teñen lugar no ensino obrigatorio. Tendo como referente 

estas competencias, dende cada materia débese contribuír ao logro destas no alumnado. 

En particular para a materia de matemáticas, o  Decreto 133/2007 polo que se regulan as 

ensinanzas da ESO na Comunidade Autónoma de Galicia establece que: “as 

matemáticas na E.S.O. non son un fin en si mesmas, senón un medio para que o 

alumnado logre a consecución de competencias...”

Dende este punto de vista parece evidente que dende a área de matemáticas deberemos 

contribuír de forma moi notable, pero non exclusiva, á consecución da competencia 

matemática do alumnado. O Decreto afirma que: “o seu desenvolvemento na educación 

obrigatoria alcanzarase na medida en que os coñecementos matemáticos se apliquen de 

xeito espontáneo a unha ampla variedade de situacións, provenientes doutros campos e 

da vida cotiá”. 

Existen numerosos estudos sobre a mellora da competencia matemática pero ímonos 

centrar agora nas contribucións que dende esta materia podemos facer á consecución 

das demais competencias básicas e que veñen recollidas nos decretos que establecen o 

currículo desta etapa: 



A Voz das Matemáticas 

7 

- Competencia en comunicación lingüística: a área de matemáticas 

proporciona un contexto no que a linguaxe, oral e escrita, é utilizada 

continuamente para xustificar razoamentos, expresar ideas... pero ademais a 

comunicación nesta área ten características propias como son a súa precisión, 

concisión, falta de ambigüidade... e incluso a utilización de símbolos propios 

que proporcionan unha auténtica linguaxe matemática con gran poder 

comunicativo. 

- Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico: o mundo da 

ciencia e da tecnoloxía utiliza constantemente as matemáticas como 

ferramenta tanto nas súas formas de argumentación e razoamento como na 

linguaxe empregada. 

- Tratamento da información e competencia dixital: dende a aula de 

matemáticas, coa incorporación das TIC, podemos potenciar a adquisición 

das habilidades necesarias para buscar, obter, procesar e comunicar a 

información.  Por outra banda o dominio das diferentes linguaxes (numérica, 

gráfica, alxébrica...) e conceptos matemáticos (relacionados coa estatística, 

as funcións...) son imprescindibles para a interpretación da información que 

aparece nos diversos medios de comunicación. 

- Competencia social e cidadá: as porcentaxes, a análise de táboas e gráficos, 

a estatística... son contidos matemáticos imprescindibles para desenvolver 

estudos relacionados cos fenómenos sociais. Estas ferramentas permitirán ao 

alumnado comprender, predicir e tomar decisións sobre a súa participación 

como cidadán nunha sociedade democrática. 

- Competencia cultural e artística: toda a ciencia pero en particular o propio 

coñecemento matemático é expresión universal da cultura pois, entre outras 

cousas, moitas das creacións culturais da humanidade xamais se terían 

realizado sen o seu concurso. Pero ademais son moitas as relacións 

existentes entre as matemáticas e outras ramas da cultura e o arte como a  

arquitectura, a pintura, a música... 

- Competencia para aprender a aprender: nos procesos de resolución de 

problemas póñense en xogo estratexias de aprendizaxe como a formulación 

de preguntas, a exploración, a reflexión, a observación e rexistro sistemático, 
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a integración da nova información cos coñecementos previos, a utilización 

de técnicas de consulta, a disposición a aceptar diferentes puntos de vista e a 

comunicación dos resultados obtidos.  

- Autonomía e iniciativa persoal: nos procesos de resolución de problemas é 

necesario planificar estratexias, asumir retos, tomar decisións, desenvolver a 

opción elixida e facerse responsable dela. Ademais tamén esixen o 

desenvolvemento de valores como a confianza na propia capacidade para 

enfrontarse a eles con éxito e adquirir así un nivel adecuado de autoestima.  

Existía no noso grupo unha preocupación real pola posta na práctica deste novo enfoque 

nas nosas aulas, pois non é doado loitar contra a inercia de moitos anos de traballo 

centrado especificamente no ensino de contidos matemáticos, ao que se engade o 

obstáculo que supón o feito de que a práctica totalidade dos materiais didácticos 

tradicionais (principalmente os libros de texto) seguen a basearse no modelo anterior. 

Por todo isto decidimos modificar a idea inicial e adaptala a este novo enfoque, o que 

consideramos que está máis en consonancia coa idea que temos os membros do grupo 

sobre as prioridades que deben presidir o proceso educativo. Xa non se trataba de 

extraer unha colección máis ou menos extensa de contidos matemáticos  partindo de 

novas de prensa, senón de tentar deseñar un itinerario formativo que permitise aos nosos 

alumnos desenvolver as competencias básicas na aula de matemáticas. 

Nacía así “A voz das Matemáticas”, proxecto co que tratamos de responder ao noso 

actual reto como profesores, que consiste en propor aos nosos alumnos situacións de 

aprendizaxe contextualizadas onde teñan a posibilidade de desenvolver estas 

competencias e ir efectuando a posta en acción do coñecemento, porque: 

“Pondo de relevo, durante a realización das actividades de ensinanza e aprendizaxe na 

aula, as conexións entre as matemáticas e as demais áreas do currículo e a súa achega 

á consecución das competencias básicas, é máis doado que as matemáticas adquiran 

significado e relevancia para as alumnas e os alumnos,o que, sen dúbida, redundará 

nunha mellor comprensión dos seus saberes, nunha maior naturalidade no seu uso en 

diversos contextos e nunha mellor actitude cara a elas. En definitiva: nunha mellor 

competencia matemática”. (Anexo II do Decreto 133/2007). 
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UNHA ESTRUTURA PARA O PROXECTO. A AULA VIRTUAL 

Pouco a pouco o proxecto xa ía tomando forma, xa tiñamos claras as nosas pretensións: 

deseñar unha experiencia que, partindo da prensa, permitise traballa re desenvolver 

tódalas competencias básicas nas nosas clases de Matemáticas. Sen embargo faltaba un 

elemento sen o que hoxe é imposible comprender “A voz das Matemáticas”: a aula 

virtual. 

Os membros do grupo éramos conscientes dende un principio que o feito de traballar en 

diferentes centros, algúns deles moi afastados xeograficamente,  constituía un atranco 

de cara á coordinación non tanto na creación das actividades como na súa 

implementación nas aulas. Ao pertencer a claustros diferentes, tamén adoitan selo as 

programacións didácticas correspondentes, o que implicaría que as datas máis 

convenientes para a realización das actividades cun grupo de alumnado posiblemente 

non o serían para os demais. Nunha primeira análise pensamos en buscar apoios nas 

TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) para resolver este problema, pois 

é evidente que as posibilidades de comunicación e colaboración que hoxe temos ao noso 

alcance cos recursos web son numerosas. 

A primeira posibilidade que se barallou foi a de incorporar as actividades creadas ás 

aulas virtuais que as webs dos centros educativos poñen a disposición do profesorado, 

mais as características de funcionamento destas aulas virtuais impoñían condicións que , 

dende o noso punto de vista, dificultaban a cristalización do proxecto nunha experiencia 

global: serían oito cursos independentes que funcionarían a un tempo, implicaría ter que 

repetir o traballo de carga de actividades e recursos en cada un dos centros participantes, 

non habería posibilidade de interacción entre o alumnado de centros diferentes, etc. 

Vistas estas dificultades a seguinte opción era a de achar ou crear un espazo web que 

nos permitise traballar de xeito conxunto e que fose accesible para todo o alumnado 

participante. A opción de crear completamente unha estrutura de aula virtual nun 

entorno web foi rapidamente desbotada pola súa evidente complexidade. Finalmente 

decidimos realizar as xestións correspondentes para solicitar ao CESGA (Centro de 

Supercomputación de Galicia) a cesión dun espazo dentro da súa aula virtual para o 

aloxamento do noso curso e dos recursos complementarios que puidésemos necesitar. 

Esta solución tiña as vantaxes propias dos recursos web en canto á coordinación e 

colaboración, ademais de evitar os aspectos negativos descritos anteriormente: 
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− Tratábase dunha aula virtual perfectamente estruturada nun entorno Dokeos, 

o que nos permitía poder deseñar un curso sen precisar excesiva formación no 

aspecto informático. Ademais algunhas das persoas que compoñen o grupo 

estaban familiarizadas co funcionamento desta plataforma. 

− Permitía dar de alta no curso a tódolos alumnos e alumnas dos centros 

participantes sen máis condición que a de posuír un correo electrónico. Deste 

xeito todos eles eran alumnos do mesmo curso, e non de oito cursos paralelos, o 

que permitiría a interacción entre eles. 

− Posibilitaba a conexión e a coordinación entre os membros do grupo ao 

traballar todos nun mesmo espazo web, e non nas diferentes aulas virtuais de 

cada centro. 

Chegados a este punto xa estabamos en disposición de comezar co deseño e elaboración 

dos diferentes módulos e complementos que conforman o que hoxe é “A voz das 

Matemáticas”. 
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III. A VOZ DAS MATEMÁTICAS. DESCRICIÓN DO PROXECTO 

Unha vez exposto o camiño seguido ata a concreción da idea inicial no traballo que 

presentamos, o seguinte paso será describir detalladamente as características principais 

da experiencia, tanto a nivel de deseño, metodoloxía de traballo na elaboración, 

selección de actividades, como dende o punto de vista da súa posta en práctica co 

alumnado. En todo momento buscaremos que a descrición da experiencia saliente as 

características diferenciadoras da mesma, limitando en todo o posible a enumeración de 

aspectos xerais, legais ou teóricos, aínda que será necesaria unha primeira descrición ou 

enumeración de conceptos referentes ao marco legal que serán referenciados ao longo 

de todo o texto posterior. 

MARCO DE REFERENCIA. COMPETENCIAS BÁSICAS E OBXECTIVOS DE 

ETAPA 

A pesar da nosa intención de non desenvolver en exceso o marco teórico ou legal no que  

se sustenta esta experiencia, compre dedicar un pequeno espacio a recoller algúns 

aspectos da normativa vixente, pois non debemos esquecer que estamos a falar dun 

proxecto que se levará a cabo dentro dun sistema educativo concreto. Por outra banda 

ao longo desta memoria faremos referencia en varias ocasións aos obxectivos xerais da 

ESO e ás competencias básicas como aspectos a desenvolver no noso alumnado a partir 

deste traballo. 

Tendo en conta as consideracións anteriores, enumeraremos de seguido estes obxectivos 

e faremos unha breve descrición das competencias, datos que contribuirán a facilitar a 

comprensión do deseño e estrutura de “A voz das matemáticas” e da presente memoria. 

I. Obxectivos xerais da etapa

Segundo se recolle no decreto 133/2007, do 5 de xullo, os obxectivos xerais da ESO son 

os seguintes: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no 

diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha 



A Voz das Matemáticas 

12 

sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática e 

crítica. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar 

a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 

para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento como saber integrado que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 

coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 

propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, 
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coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e 

sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das 

outras persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os 

hábitos do coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 

saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo 

á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e 

das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 

exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade. 

II. Competencias básicas

Estas competencias están desenvolvidas no Decreto 133/2007, do 5 de xullo, pero neste 

documento realizaremos unha breve descrición de cada unha delas: 

CB1. Competencia en comunicación lingüística: A adquisición desta competencia 

supón que o alumno é capaz de utilizar correctamente a  linguaxe tanto na comunicación 

oral como escrita, e así mesmo saber interpretalo e comprendelo nos diferentes 

contextos. Debe permitir formarse xuízos críticos, xerar ideas e adoptar decisións.  

CB2. Competencia matemática: Supón posuír habilidade para utilizar e relacionar 

números, as súas operacións básicas e o razoamento matemático para interpretar a 
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información, ampliar coñecementos e resolver problemas tanto da vida cotiá como do 

mundo laboral. 

CB3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: É a habilidade 

para desenvolverse de forma autónoma en distintos ámbitos como a saúde, o consumo 

ou a ciencia, de modo que se sexa capaz de analizar, interpretar e obter conclusións 

persoais nun contexto no que os avances científicos e tecnolóxicos están en continuo 

desenrolo. 

CB4. Tratamento da información  competencia dixital: Esta competencia refírese á 

capacidade do alumno para buscar, obter, procesar e comunicar información e 

transformala en coñecemento. Esto supón habilidade para acceder á información e 

transmitila en diferentes soportes, así como facer uso dos recursos tecnolóxicos para 

resolver problemas reais de modo eficiente. 

CB5. Competencia social e cidadá: Entre as habilidades desta competencia inclúense 

o coñecerse e valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar as ideas 

propias e escoitar as alleas, comprendendo os diferentes puntos de vista e valorando 

tanto os intereses individuais como os dun grupo, en definitiva habilidades para 

participar activa e plenamente na vida cívica. 

CB6. Competencia cultural e artística: Esta competencia refírese á capacidade de 

coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente as distintas manifestacións 

culturais ou artísticas, así como saber empregar algúns recursos da expresión artística 

para realizar creacións propias. 

CB7. Competencia para aprender a aprender: Refírese ao aprendizaxe ao longo da 

vida, e dicir a  habilidade de continuar aprendendo de xeito eficaz e autónomo unha vez 

finalizada a etapa escolar. Esto implica, ademais de ter conciencia e control das propias 

capacidades e coñecementos e estar debidamente motivado, o saber utilizar 

adecuadamente estratexias e técnicas de estudio. 

CB8. Autonomía e iniciativa persoal: Responsabilidade, perseveranza, autoestima, 

creatividade, autocrítica ou control persoal son algunhas das habilidades relacionadas 

con esta competencia, unhas habilidades que permiten ao alumno ter unha visión 

estratéxica dos retos e oportunidades aos que se teñen que enfrontar ao longo da súa 

vida e lle facilitan a toma de decisións. 
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METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Neste primeiro capítulo detallaremos as pautas de traballo do grupo de profesores e 

profesoras ao longo do presente curso. Cremos que nunha experiencia como esta o 

proceso de elaboración da mesma chega a ser tanto ou máis importante que o produto 

final, sobre todo en canto a aspectos como reflexión sobre a práctica docente, 

coordinación entre profesorado, deseño de actividades variadas, procura de recursos e 

materiais, etc. 

Dada a dispersión xeográfica dos membros do grupo, optamos por fixar un calendario 

de reunións presenciais que se celebraban en Santiago cunha periodicidade quincenal ou 

mensual, ademais de artellar un sistema que nos permitise traballar de xeito coordinado 

e colaborativo no período entre reunións. De novo atopamos a solución para esta 

dificultade nas novas tecnoloxías e, máis concretamente, na aula virtual do CESGA: 

decidimos crear un curso virtual que posibilitaría a conexión e colaboración entre todos 

nós. Debemos salientar que non se trata do curso actual dirixido ao alumnado, senón un 

creado especificamente para os membros do grupo e que foi de moita utilidade non só 

como vía de conexión senón tamén como adestramento para o posterior traballo de aula. 

Neste curso “piloto”, os membros do grupo con coñecementos da plataforma na que 

iamos traballar foron dados de alta como “administradores” na aula virtual, isto é, tiñan 

privilexios para crear contidos, modificalos, dar de alta aos usuarios, etc. Os restantes 

membros do grupo terían asignado un papel de “alumnado”, co que poderían acceder 

aos contidos e a algunhas ferramentas do curso pero sen posibilidade de administrar o 

mesmo. Este curso, por outra banda, serviría de “banco de probas” para testear tanto os 

módulos e actividades elaboradas como as diferentes ferramentas da aula virtual antes 

de incorporalas ao curso dirixido ao alumnado. Deste xeito o grupo quedaba 

inicialmente dividido entre os que podían editar contidos no curso e os demais que, pese 

a participar no deseño e elaboración dos mesmos, debido á nosa falta de formación no 

emprego deste recurso, non tiñamos autorización para realizar esta tarefa. 

Esta situación foi temporal, pois segundo iamos empregando as diferentes ferramentas 

da aula virtual e coñecendo as súas posibilidades, xurdiu a necesidade de podermos ir 

modificando os privilexios do noso perfil de cara a desenvolver cada vez máis as 

posibilidades que nos ofrecía este recurso. A decisión de limitar a administración aos 

membros do grupo con formación específica neste campo, lonxe de supoñer unha 
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medida restritiva para os demais, axudou a que a incorporación dos restantes profesores 

se fixera de xeito gradual, sen ter ningún tipo de presión ou responsabilidade sobre 

aspectos técnicos. Ademais o feito de enfrontarnos aos primeiros módulos dende unha 

perspectiva de “alumnos” axudou a coñecer de primeira man algúns dos problemas e 

atrancos cos que se poderían atopar os nenos e nenas ao levar a experiencia ás nosas 

aulas, e fixo posible que nos anticiparamos á resolución dos mesmos. 

O proceso que seguimos para a elaboración dos diferentes módulos seguiu una 

secuencia tipo, que podemos resumir nos seguintes 6 pasos: 

1. Selección de novas. 

2. Deseño de actividades. Versión texto. 

3. Posta en común das actividades. Selección. 

4. Procura doutras novas e recursos relacionados. 

5. Conversión das actividades a un formato axeitado para o curso virtual. 

6. Experimentación e comprobación. 

Seguidamente falaremos polo miúdo de cada un destas fases tentando explicar a 

dinámica de traballo do grupo ao longo deste curso.

1. Selección de novas 

Inmediatamente despois de decidir a forma final que debería ter o proxecto, os membros 

do grupo coincidimos en que o curso estaría estruturado en varios itinerarios formativos 

nos que se traballaría partindo dunha base conformada por unha ou varias novas 

relacionadas, sen prexuízo de que dentro do mesmo itinerario se puidesen incluír outras 

novas adicionais das que extraer datos ou actividades complementarias. A gran 

dimensión do arquivo de novas co que contabamos, lonxe de ser unha vantaxe, supuxo 

un obstáculo nestes primeiros momentos, pois ao contar cunha cantidade de 

información tan grande, elixir un subconxunto pequeno non é doado. A selección 

facíase tendo en conta os seguintes parámetros: 

− As novas deberían tratar informacións non relacionadas directamente coas 

matemáticas. Moitas veces nos libros de texto aparecen novas “modificadas” ou 

creadas “ex profeso” para traballar un contido matemático concreto, o que lles 

resta realismo e lles dá unha aparencia moi artificial. Nós queríamos contar coa 

“garantía de realidade” que certifica o feito de traballar con novas reais e que 

versen sobre temas diferentes, interesantes para o alumnado e de actualidade. 
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Nótese que o feito de falar de temas actuais non implica que as novas debesen 

selo, pois todos coñecemos exemplos de informacións que volven ás portadas de 

xeito cíclico, como por exemplo as estatísticas sobre accidentes de tráfico. 

− Antes de afondar na análise das posibilidades didácticas da nova elixida, 

nunha primeira ollada deberiamos ser quen de relacionala coas competencias 

básicas que pretendemos desenvolver nos nosos alumnos. Tentamos que neste 

proceso de elección non primase a facilidade para traballar a competencia 

matemática sobre as restantes competencias básicas.

− Non debiamos perder de vista que o traballo ía ser posto en práctica dentro 

das nosas clases de matemáticas, polo que os obxectivos da experiencia deberían 

conter tamén varios dos obxectivos específicos da área de matemáticas na ESO. 

Neste punto primamos as novas que permitían traballar varios dos bloques de 

contido contemplados no currículo da materia: Números, Álxebra, Xeometría, 

Estatística, Funcións e Gráficas.  

− Primar as novas que permitisen a interdisciplinariedade. A concepción da 

aprendizaxe como un proceso global, que abarca ao mesmo tempo diferentes 

áreas de coñecemento, debería estar presente en todo momento no 

desenvolvemento do proxecto. 

− Tentar traballar preferiblemente con “grupos de novas” relacionadas entre si, 

ben porque presentasen informacións semellantes (aínda que afastadas no tempo 

ou no espazo), complementarias, ou porque o esquema ou os recursos 

empregados nas novas permitían establecer unha conexión entre as mesmas. 

Despois de analizar as diferentes posibilidades optamos por facer unha primeira 

selección de dúas novas que constituirían a base do que actualmente é o primeiro 

módulo do curso virtual: “Manifestacións”. 
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2. Deseño de actividades. Versión texto 

Unha vez seleccionadas as novas, o seguinte paso é traballar de modo individual ou en 

pequeno grupo sobre as mesmas. Dende o inicio decidimos que a primeira versión das 

actividades sería en formato escrito, pois a maior parte dos membros do grupo non 

estabamos familiarizados coas posibilidades que ofrecía a plataforma virtual. Deste 

xeito cada un de nós iría elaborando actividades de xeito libre, atendendo 

exclusivamente ás limitacións dadas polos obxectivos do proxecto e atendendo no 

posible ao marco teórico do informe PISA, no que se dividen as actividades en tres 

niveis que se corresponden aos tres “grupos de competencia” descritos do mesmo: 

Grupo de reprodución:  As competencias deste grupo implican esencialmente a 

reprodución do coñecemento estudado. Incluiríanse dentro deste grupo actividades 

como realización de cálculos con algoritmos tradicionais, resolución de problemas tipo, 

aplicación directa de propiedades matemáticas ou recoñecemento de elementos 

matemáticos familiares. 

Grupo de conexión: As competencias deste grupo apóianse sobre as do grupo anterior, 

pero chegando a resolver situacións e problemas que non son meramente rutinarios, 

ainda que inclúen escenarios familiares ou case familiares. As actividades deste nivel 
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esixen realizar conexións entre as diferentes ideas do problema, ou entre diferentes 

representacións da mesma información. 

Grupo de reflexión: As competencias deste grupo inclúen a necesidade de que o alumno 

reflexione sobre os procedementos ou argumentos empregados para resolver un 

problema. Traballan a capacidade do alumnado para elaborar estratexias xerais de 

resolución de problemas e contemplan situacións máis inusuais que as das actividades 

dos grupos anteriores. 

Tódalas actividades e materiais elaborados e recompilados polos membros do grupo ían 

sendo cargados no curso AVM (curso creado para o traballo do profesorado), de xeito 

que era accesible para todos de xeito case inmediato. Esta circunstancia permitía a 

coordinación no traballo, evitando a repetición de actividades e preparando o camiño 

para o seguinte paso do proceso. 

3. Posta en común das actividades. Selección 

Na seguinte reunión presencial realizabamos unha posta en común e unha análise do 

material existente: actividades, recursos complementarios, novas relacionadas, etc. O 

obxectivo era seleccionar un conxunto de entre elas que constituíse un itinerario 

didáctico completo. 

Os criterios empregados son semellantes aos descritos nos apartados anteriores, tendo 

sempre presente a finalidade da experiencia. Elixíanse actividades de cada un dos tres 

grupos de competencia, elección que sempre implicaba un debate, pois non resulta 

doado ás veces clasificar seguindo este criterio, e que servía para que a análise e o 

coñecemento das mesmas fose moi exhaustivo. 

Na elección final tamén tiñamos moi en conta as posibilidades que ofrecían as 

actividades de cara á súa conversión ao formato final na aula virtual. Un dos defectos 

que presentan moitos materiais e recursos web é o de non ir máis alá de presentar un 

libro nunha pantalla en lugar dun papel, sen aproveitar as características específicas das 

novas tecnoloxías. Nós pretendemos fuxir desta concepción, aproveitando as 

ferramentas que poñía á nosa disposición a plataforma na que se desenvolvería a 

experiencia. 

Neste punto foi moi importante a participación dos membros do grupo con dominio 

deste recurso, valorando para cada actividade os diferentes formatos posibles ao 

incorporala ao curso virtual, as ferramentas que se poderían implicar na súa resolución 
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(blogs, software, webs relacionadas, etc.). Pouco a pouco os demais participantes na 

experiencia fomos colaborando máis neste apartado, ao mellorar o noso manexo da 

plataforma. 

4. Procura doutras novas e recursos relacionados 

A pesar de que este paso será descrito como unha entidade independente do anterior, no 

traballo real os dous procesos foros simultáneos: ao mesmo tempo que se recompilaban 

e seleccionaban as actividades de cada itinerario formativo, íanse recollendo diversas 

opcións para complementar o material elaborado polo grupo: webs relacionadas, 

actividades con software educativo, outras novas relacionadas, etc. 

Estes materiais eran incorporados ao itinerario formativo de diversas formas: ben como 

parte integrante dalgunha das actividades, ben como material complementario, ben 

como propostas para traballos optativos, etc. 

Como exemplo destes recursos, no módulo “Manifestacións”, baseado nas novas citadas 

anteriormente, o alumnado debe empregar material manipulativo para simular unha 

manifestación, visitar a web da empresa Lynce para coñecer e analizar o seu método de 

cálculo de manifestantes, o visor SixPac na web da Consellería de Medio Rural para 

calcular a área da Praza da Quintana, un buscador de novas sobre eventos realizados 

nese espazo, o blog do grupo en Prensa-Escuela, e moitas webs que versan sobre os 

métodos empregados para contar estrelas, contar paxaros, contar leucocitos, etc. 

 Nos demais módulos incluíronse, ademais de recursos semellantes aos citados, 

actividades con software matemático (principalmente Wiris e Geogebra), visionado e 

elaboración de vídeos, realización de fotografías, puzzles, etc. Un obxectivo permanente 

do noso traballo foi o de aproveitar ao máximo a variedade de recursos que nos ofrece a 

tecnoloxía, fuxindo do esquema de traballo tradicional dos libros de texto, e dando a 

coñecer ao alumnado recursos e procedementos que lles puidesen ser de utilidade en 

moitas situacións dentro da súa vida. 

5. Conversión das actividades a un formato axeitado para o curso virtual 

Aínda que poida parecer que unha vez seleccionadas as actividades e os materiais a 

incluír dentro de cada módulo, a súa carga na aula virtual sería un traballo puramente 

técnico e rutineiro, a realidade amosounos o errado desta concepción. Como xa 

comentamos anteriormente, tratábase de diferenciar o que é un curso virtual do 

tradicional formato dos cursos escritos, para o que sería necesario o emprego das 
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múltiples ferramentas que poñía á nosa disposición a aula CESGA. Este traballo foi 

realizado principalmente polos membros do grupo aos que lles fora asignado o perfil de 

administradores do curso, aínda que os restantes compoñentes fomos aumentando a 

nosa colaboración neste aspecto de xeito gradual ao longo do curso. 

No caso dos primeiros módulos, a carga na aula virtual fíxose no curso creado para o 

profesorado, de cara a ter referencias sobre as posibilidades e o funcionamento desta 

plataforma antes de incorporalos ao curso que posteriormente se crearía para o 

alumnado. Os restantes itinerarios formativos xa se cargaron directamente neste curso, 

aínda que a súa activación (accesibilidade para o alumnado) non se realizaba ata rematar 

a fase de experimentación e comprobación. 

Nalgunhas ocasións as actividades sufriron modificacións neste proceso para  adaptalas 

ao entorno do curso, en función das ferramentas que se puidesen empregar: escribir as 

respostas aos traballos nun foro, aproveitar información dalgún recurso web 

relacionado, realizar gráficas ou medicións cun software concreto, enviar traballos en 

diferentes formatos (presentacións de diapositivas, textos, vídeos), etc. 

  6. Experimentación e comprobación

Chegados a este punto o módulo correspondente estaba xa listo para ser empregado 

polos “alumnos e alumnas”, que neste primeiro curso eramos algúns dos compoñentes 

do grupo. Esta fase consistía principalmente no que no proceso de creación industrial se 

coñece como “control de calidade”, isto é, realizar as propostas do itinerario formativo 

comprobando deste modo tanto os aspectos didácticos como os aspectos técnicos. 

Dende o punto de vista didáctico a comprobación centrábase na idoneidade da 

secuenciación das actividades, a adecuación das mesmas no grupo de competencias 

indicado, a detección de erros nos enunciados, a resolución prácticas das actividades e, 

sobre todo, unha análise detallada das competencias básicas, obxectivos específicos e 

bloques de contidos traballados no mesmo. 

Na parte técnica esta fase centrábase principalmente na constatación do bo 

funcionamento das ferramentas informáticas utilizadas: correcta visualización de 

vídeos, comprobación dos destinos dos diferentes enlaces, compatibilidade do software 

correspondente, accesibilidade das webs e recursos externos necesarios, etc. 

Unha vez rematado este proceso, os módulos eran activados para ser accesibles ao 

alumnado e xa estaban listos para o traballo nas aulas. Sen embargo debemos sinalar 
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que a construción dos módulos non se dá nunca por finalizada, pois ten ocorrido que o 

emprego dalgunha ferramenta ou recurso nun deles nos levase a barallar e realizar 

modificacións noutros anteriores, por considerala máis axeitada para algún obxectivo 

concreto. Do mesmo xeito a incorporación de novas e recursos complementarios é un 

aspecto que debe estar sempre aberto, o que implica unha continua revisión do traballo. 

CARACTERÍSTICAS DO CURSO VIRTUAL 

No presente capítulo faremos unha detallada descrición das características máis 

salientables do curso virtual, facendo especial énfase no emprego que se lle deu a cada 

ferramenta en relación aos obxectivos da experiencia. Como apoio do exposto neste 

apartado, presentamos como anexo á memoria un titorial en vídeo sobre este tema, no 

que se ofrecen explicacións máis gráficas sobre o mesmo. 

Como xa comentamos anteriormente, no transcorrer deste curso foron creados dous 

cursos, o primeiro (que no futuro denominaremos AVM) no que os usuarios eramos os 

profesores que compoñiamos o grupo de traballo, uns como administradores e outros co 

perfil de alumnado;  e outro  (ao que nos referiremos como AVMestudantes) no que nós 

eramos os administradores co que xa se traballou directamente co noso alumnado. As 

estruturas e ferramentas dos dous cursos son basicamente iguais, mais o emprego que se 

fixo delas varía dun ao outro, dadas as finalidades diferentes dos mesmos. 

Na explicación non faremos distinción entre as partes ou estruturas dun ou doutro curso, 

senón que ao detallar a funcionalidade de cada unha incidiremos no emprego concreto 

que lle foi dado na nosa experiencia. 

1. Vista do alumno

Na seguinte imaxe amósase a vista da web de inicio do curso AVMestudantes coa que 

se atopan os alumnos e alumnas ao entrar na Aula CESGA. A vista do profesor inclúe 

máis opcións, sobre todo encamiñadas a aspectos de administración, edición e 

avaliación, aos que nos referiremos máis adiante. 
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Analizando esta imaxe podemos diferenciar varios apartados que de seguido iremos 

definindo polo miúdo: 

Descrición do curso: Como se pode entender polo seu nome, este apartado recolle un 

breve resumo das características específicas do curso, como son o emprego da prensa 

como base para a construción do coñecemento,  así como as principais finalidades do 

mesmo. 

Axenda: Neste apartado íanse fixando datas a ter en conta por motivos diversos, límites 

para a entrega de traballos ou materiais, días para as reunións dos compoñentes do 

grupo de traballo (no curso AVM), prazos prefixados para completar un itinerario 

formativo determinado, datas nas que poder coñecer as avaliacións das actividades, etc. 

Documentos: Trátase dun espazo no que recoller e clasificar diferentes tipos de arquivos 

cos que traballar. Estes arquivos poden ser documentos enviados polo profesorado, 

traballos realizados polo alumnado, documentos adicionais de consulta, fotos ou vídeos 

de experiencias na aula, etc. O curso permite ademais a creación dun gran número de 

cartafoles e subcartafoles dentro deste espazo, de cara a facilitar a organización de todo 

este material. No curso AVM esta ferramenta permitiu clasificar e ordenar os materiais 

elaborados para cada módulo, os seleccionados para incorporar á aula virtual e as 

diferentes versións que íamos facendo dos mesmos. Desta forma en todo momento 

tiñamos acceso inmediato a moito material e información organizada dende calquera 
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ordenador conectado a Internet, axudando á superación dos atrancos motivados pola 

dispersión xeográfica. 

Ligazóns: Neste apartado incluíronse ligazóns a webs externas que podían ser de axuda 

nalgún momento, ben para o deseño e elaboración do curso (AVM) ou ben como 

recurso para a realización dos diferentes itinerarios didácticos. A plataforma na que 

traballamos permitía ademais organizar estas ligazóns en cartafoles, para facilitar así o 

acceso aos mesmos por parte dos usuarios. 

Taboleiro de anuncios: Espazo no que os usuarios con perfil de administrador poden 

cargar informacións breves que consideren de utilidade tanto para o profesorado como 

para o alumnado. Estas informacións poden ser avisos de que xa está activado un 

determinado contido no curso, de que se engadiu unha nova entrada no blog “A Voz das 

Mates”, informacións dalgunha nova recollida no diario, ou mesmo a dirección 

dalgunha web que poida ser de interese para os usuarios. Nalgunhas ocasións pode 

servir como reforzo da funcionalidade da axenda, pois ao incluír avisos sobre os eventos 

inminentes en dúas situacións sempre existen máis probabilidades de que a información 

chegue a tódolos destinatarios. 

Foros: Esta ferramenta tivo un gran protagonismo no desenvolvemento da nosa 

experiencia, tanto no curso do profesorado como no destinado ao alumnado. Un dos 

obxectivos deste proxecto é o traballo coordinado e colaborativo entre profesorado e 

alumnado de diferentes centros e localidades, polo que os recursos destinados a mellorar 

a comunicación e transmisión da información cobraron moita importancia no mesmo. 

Tamén influíu  nesta circunstancia o feito de que o alumnado está cada vez máis afeito 
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ao emprego de programas e espazos de mensaxería para comunicarse entre eles. Dentro 

de cada un dos cursos creáronse varios foros que, segundo ía medrando o seu número, 

deberon ser organizados nos seguintes grupos: 

• CURSO AVM 

− Batiburrillo: Grupo no que se incluíron os fíos e mensaxes de difícil 

clasificación, ou que facían referencia a un aspecto moi concreto dunha 

parte do curso. 

− Foros xerais: Espazo dentro do que  se recollen as discusións e 

mensaxes sobre temas xerais do curso. Contén os fíos máis visitados e 

empregados, ao versar sobre aspectos de importancia capital no 

desenvolvemento da experiencia. 

− Problemas técnicos: Foro no que se ían detallando e resolvendo as 

dificultades e erros técnicos que atopabamos no uso da plataforma. Foi 

un foro moi ben valorado polos usuarios menos familiarizados con este 

tipo de recurso, pois en moitas experiencias con recursos tecnolóxicos as 

dificultades debidas a aspectos técnicos impiden ao alumnado avanzar 

nos itinerarios didácticos ou na resolución das actividades propostas. 

− Propostas de maquetación dos módulos: Neste apartado están 

recollidas as discusións e aportacións dos membros do grupo de traballo 

relacionadas coas conversións dos módulos do formato texto á súa 

versión final.  

No curso AVMestudantes a clasificación dos foros é moi semellante, aínda que as 

diferenzas na finalidade do curso vense reflectidas na existencia de novas categorías. 

Ademais os autores do traballo sempre pretendemos que o alumnado compartise 

experiencias, debatese sobre aspectos das novas traballadas, para o que é necesaria esta 
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ferramenta de comunicación. Debido a isto, algunhas respostas ás actividades propostas 

deberían ser realizadas como entradas no foro, en lugar de facelo nun espazo inaccesible 

aos seus compañeiros. Deste xeito foméntase o debate, a cooperación e o respecto ante 

opinións e argumentos diferentes, valores fundamentais na formación do alumnado. 

• CURSO AVMestudantes 

− Foros xerais: Neste apartado inclúense espazos para a presentación do 

alumnado, un foro de axuda técnica e outro para incluír comentarios 

persoais do alumnado sobre a súa experiencia co curso (opinións, 

valoracións, posibles melloras, etc.). Dentro deste espazo pareceunos 

interesante dar ao alumnado a posibilidade de compartir temas varios do 

seu interese, sen a obriga de que encaixen dentro dalgún contido concreto 

do curso. Chamamos a este espazo “O Ateneo da Ousadía”, e a iniciativa 

foi moi ben acollida polos usuarios do curso, como se pode comprobar 

pola variedade dos temas e polo elevado número de visitas. 

− Foros específicos dos itinerarios formativos: Dado que as respostas 

dalgunhas actividades deberían ser expostas a modo de mensaxe no foro, 

organizouse unha estrutura de foros específicos para esta labor. Dentro 

dalgúns deles organizáronse ademais cartafoles diferenciados para o 

alumnado de cada un dos centros participantes. 
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Grupo: Este apartado permitía coñecer os diferentes grupos de traballo creados no foro. 

Nun principio eses grupos de traballo coinciden cos centros participantes (o alumnado 

de cada centro está no mesmo grupo), pero a plataforma permitiría a existencia de 

grupos intercentros, subgrupos dentro de cada centro, etc. segundo o demandasen as 

necesidades da experiencia. Os usuarios que teñen status de alumno só poden consultar 

os grupos existentes e quen pertence a cada un deles, mentres que os administradores 

poden crear novos grupos, modificar os integrantes de cada un deles, etc. 

Chat: A plataforma virtual da Aula CESGA incorpora un espazo para poder realizar 

comunicacións en tempo real vía chat. Con este recurso pódense enviar mensaxes 

instantáneas a calquera usuario que estea conectado nese instante no mesmo curso. A 

pesar de que no curso de AVMestudantes non se explotaron tódalas posibilidades deste 

recurso, dentro do curso AVM foi empregado para a participación dalgúns membros nas 

reunións de xeito virtual, cando outras obrigas impedían a presenza física nas mesmas. 

Tarefas: Espazo destinado á recompilación e organización en cartafoles dos traballos 

encomendados aos alumnos nos itinerarios formativos. Permite cargar ao alumnado 

calquera tipo de arquivo, que logo será supervisado e avaliado polo profesorado 

correspondente. 

Itinerarios formativos: Constitúen a parte fundamental da experiencia, pois neles   

englóbanse as actividades didácticas elaboradas a partir das novas seleccionadas. Dentro 

do noso curso virtual denominamos a estes itinerarios como “Módulos”,e na actualidade 

hai 6 activos, é dicir, accesibles ao alumnado. Tendo en conta o peso que este apartado 

ten dentro da nosa proposta didáctica, e dado que este apartado versa exclusivamente 

sobre o funcionamento da aula virtual, dedicaremos máis adiante un capítulo específico 

á descrición a análise didáctica de cada un destes 6 módulos. O título de cada módulo 

fai referencia directa ao tema da nova ou das novas seleccionadas como base para o 

mesmo: 

− MÓDULO 1: MANIFESTACIÓNS

− MÓDULO 2: A NANOTECNOLOXÍA

− MÓDULO 3: TIMOS E ESTAFAS

− MÓDULO 4: XUVENTUDE E INTERNET

− MÓDULO 5: SEGURIDADE VIARIA

− MÓDULO 6: DESEÑO DE  ENVASES
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Blog “A Voz das Mates”: A última sección que o alumno atopa na web de entrada do 

curso virtual non é un espazo do curso, propiamente dito, senón un enlace a unha web 

externa, o blog que o proxecto desenvolve dentro do espazo cedido por Prensa-Escuela. 

Neste blog os profesores e profesoras membros do grupo de traballo temos o status de 

administradores, o que nos permite crear contidos, editalos e supervisalos. O alumnado 

nun principio tiñan limitada a súa participación ao visionado dos contidos creados e á 

posibilidade de comentar os mesmos. Sen embargo algúns artigos deste blog espertaron 

un gran interese entre parte do alumnado, o que implicou que algún alumno solicitase a 

posibilidade de incorporar algún artigo elaborado por eles. Partindo deste petición, 

decidimos asignar a estes alumnos o status de “autores”, o que lles permitía crear 

contidos, sempre supervisados polo profesorado antes de ser accesibles ao público, pero 

non administrar os contidos creados por outros usuarios. 

Os temas tratados neste blog son moi diversos e inclúen relacións das Matemáticas con 

temas tan variados como  arte, cine, deporte, debuxos animados, o linguaxe Braille, etc. 

Este recurso foi valorado moi positivamente polo alumnado participante na experiencia, 

que amosou a súa sorpresa ante moitos dos contidos que descubriron nel, o que lles 

animou para tentar atopar Matemáticas nos recunchos máis insólitos. 
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Os elementos que vimos de analizar constitúen as partes do curso virtual accesibles 

dende o status de alumno, é dicir, os recursos e ferramentas que podían empregar 

tódolos alumnos e alumnas participantes nesta experiencia. Como xa se informou 

anteriormente, o profesorado tiña asignado o rol de “administrador” do curso 

AVMestudantes, o que permitía o acceso a outros recursos, funcións e espazos da 

plataforma virtual. Esta diferenza resulta evidente se observamos a web de inicio do 

curso á que se accede dende o perfil do profesorado e a comparamos coa analizada 

anteriormente. 

Podemos observar que algúns dos textos que enlazan con recursos e ferramentas do 

curso están escritos nunha cor gris, mentres que os coincidentes coa vista que tiña o 

alumnado desta páxina manteñen a cor negra coa que aparecían nela. Esta distinción 

serve para distinguir as partes do curso accesibles aos administradores das que só o son 

para o alumnado. Ademais da posibilidade de crear novos itinerarios formativos, foros, 

ou incorporar novos contidos aos xa creados, existen funcións dos administradores que 

foron moi útiles no desenvolvemento do curso: 

• O profesorado podía dar de alta a novos usuarios no curso, ou ben crear novos 

grupos cos usuarios existentes. Esta utilidade permite a incorporación de novo 

alumnado ao proxecto en calquera momento, ou a organización de diferentes grupos de 

traballo.  
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• A plataforma da Aula CESGA posibilita a supervisión, avaliación e comentario de 

cada resposta as actividades que o alumnado cargaba nos espazos indicados para a 

resolución das actividades. Cada resposta podía ser avaliada numericamente cunha nota 

entre 1 e 10, pero ademais o profesorado podía comentar brevemente algún aspecto que 

considera oportuno da mesma. Ademais este recurso permite o acceso inmediato ás 

notas de cada alumno, o que facilita unha visión da súa evolución. 

• Dentro do apartado de estatísticas, os administradores podíamos recoller datos 

cuantitativos de moitos aspectos como visitas aos foros, mensaxes creadas nos mesmos, 

número de respostas realizadas para cada actividade, etc. 

• Existen outras ferramentas moi potentes que, por limitacións no tempo, non foron 

utilizadas dentro do desenvolvemento da experiencia, como a videoconferencia para 

establecer comunicación entre dous usuarios, ou ben a Aula de videoconferencia, que 

permitiría a “asistencia virtual” dun grupo de alumnos a unha clase na que o profesor se 

atope noutro lugar. Sen embargo sempre tivemos presente esta circunstancia no noso 

traballo e , dado que “A Voz das Matemáticas”é un proxecto que nace para seguir 

funcionando durante moitos anos, o que nos permitirá ampliar gradualmente o número 

de recursos empregados. 

PROPOSTA DIDÁCTICA. ITINERARIOS FORMATIVOS 

Os módulos ou itinerarios didácticos constitúen o eixe central da proposta didáctica que 

contén esta experiencia. Neles propoñemos ao alumnado actividades e traballos 

encamiñados a acadar os obxectivos do proxecto, así como ao desenvolvemento das 

competencias básicas. Estas actividades son deseñadas partindo dunha información 

recollida nunha ou máis novas do diario “La Voz de Galicia” e os seus títulos están 

extraídos do tema central das devanditas novas. A pesar de conter o conxunto das 

actividades e informacións relacionadas cos contidos das novas, os módulos non 

constitúen a totalidade da proposta didáctica, pois existen competencias básicas 

(competencia dixital, competencia social) que son desenvolvidas e traballadas tamén 

noutros espazos do curso virtual: blogs, foros, chat, etc. 

Dedicaremos as seguintes páxinas a describir detalladamente os seis módulos que 

compoñen esta parte do proxecto. A relación completa de actividades de cada foro 

preséntase como anexo a esta memoria, pero intentaremos salientar os aspectos 

principais de cada itinerario didáctico, así como realizar unha análise esquemática dos 
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contidos matemáticos, obxectivos de etapa e competencias básicas traballados en cada 

un deles. 

Módulo1. Manifestacións 

Como o seu nome indica, o tema central deste itinerario son as manifestacións, máis 

concretamente as habituais informacións contraditorias sobre os asistentes ás mesmas. 

As novas de “La Voz de Galicia” elixidas como base para este módulo son 

“Manifestantes: ¿quién da más?” (publicada o 24/10/2009) e “¡Luego diréis que somos 

5 ó 6!” (publicada o 4 de febreiro de 2007).  

A necesidade de cuantificar conxuntos de elementos moi numerosos e en movemento 

non é unha cuestión banal no eido do coñecemento, sendo obxecto de estudo de interese 

para moitos campos como bioloxía (estudo de poboacións) ou astronomía (conteo de 

estrelas ou astros en xeral). Sendo así resulta sorprendente o pouco rigor co que fan 

referencia ao número de asistentes a unha manifestación os colectivos implicados na 

mesma (organizadores, policía, autoridades, prensa,etc.). Un dos obxectivos dese 

módulo é o de facer reflexionar ao alumnado sobre esta situación, valorando as 

dificultades técnicas que presenta e os diferentes métodos para resolvelas. 

O esquema que seguimos para o deseño destes itinerarios formativos é moi semellante, 

procurando sempre reducir ao máximo os obstáculos que puidesen atopar os usuarios 

que se estreaban nesta experiencia no mundo dos cursos virtuais.  
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O primeiro contacto cos módulos é na web de inicio dos mesmos, na que se presentan as 

novas coas que imos traballar en formato pdf, as instrucións a seguir polo alumnado 

para traballar neste módulo e, na parte esquerda da pantalla, un menú coas actividades 

ordenadas en tres niveis que se corresponden cos grupos de competencia xa descritos 

con anterioridade. Na seguinte imaxe podemos ver con claridade a disposición dos 

contidos nesta páxina: 

Na parte inferior do menú da esquerda en tódolos módulos se incorporaron dúas 

ligazóns: unha ao blog “A Voz das Mates” e outra a un foro de axuda técnica, no que 

tentabamos resolver estes aspectos nun tempo mínimo na procura de que as dificultades 

técnicas (debidas a erros no curso ou, na maioría dos casos, á falla de formación do 

alumnado) non supuxesen un obstáculo que impedise a correcta realización das 

actividades.  

En tódolos módulos buscamos que as actividades fosen variadas non só en relación aos 

contidos traballados, senón tamén respecto das accións que o alumnado debería realizar 

na súa resolución (reflexionar, calcular, debater, elaborar, etc.). Ademais de estar 

graduadas por niveis de complexidade competencial, incluíronse actividades que ían 

medrando en cando a nivel de abstracción, comezando con propostas baseadas na 

manipulación ou experimentación con materiais e situacións concretas nas que atopar 

regularidades ou relacións que permitisen elaborar estratexias útiles para se enfrontar a 
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situacións máis complexas. Como exemplo neste módulo pedíase ao alumnado que 

estimase fisicamente  na súa aula cantas persoas caberán nun metro cadrado nunha 

manifestación, para despois analizar cuestións como a diferenza entre unha masa 

estática ou en movemento, entre unha manifestación e un concerto, a diferenza entre a 

superficie ocupada por persoas diferentes, a existencia de elementos que modifican esa 

estimación (carros de bebé, por exemplo). 

Tamén se inclúen en tódolos módulos actividades específicas para traballar a 

competencia lingüística tanto dende o punto de vista da comprensión como da 

expresión. Evidentemente é necesaria unha correcta comprensión da nova para o 

traballo coa proposta, pero para fomentar esta competencia propóñense procuras no 

dicionario, neste caso trataríase de discriminar entre o significado dos verbos “contar” e 

“estimar”, traballando exemplos concretos de cada unha das accións. 

Un exemplo de secuencia de actividades do nivel 1 sería a seguinte: 

Mide un metro cadrado da aula e colócate con varios dos teus compañeiros dentro 

coma se estivésedes nunha aglomeración estática (por exemplo un concerto). 

  Pregunta 1: Cal é o voso índice de ocupación? 

 Pregunta 2: Cres que a estimación realizada pola Policía Local se aproxima á 

realidade? 

 Pregunta 3: Canta xente cabería na vosa aula en caso de realizar alí o 

concerto? Ten en conta que non todas as persoas ocupamos o mesmo (nenos, adultos, 

carriños de bebés...). 

 Pregunta 4: Fai varias medicións e calcula a media dos resultados que obteñas 

Toma as medidas na aula que precises. 

Despois destas actividades de experimentación e medición, no seguinte nivel, as 

propostas van aumentando a grao de complexidade buscando que o alumnado poida 

extrapolar estratexias empregadas anteriormente a situacións menos concretas, ou 

localizadas en contornos menos familiares. De seguido presentamos un exemplo no que 

se fai unha exemplificación dunha manifestación con material manipulativo: 

Imos realizar unha experiencia para simular o traballo realizado polos encargados de 

contar os asistentes a unha manifestación "construíndo" unha rúa con papel. Para iso: 

• Dividiremos a rúa en tantos anacos como grupos sexamos na clase (de 2 ou 3 

alumnos). 
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• Cada grupo de alumnos elixirá unha zona da manifestación que quere 

representar e pegará un número de pegatinas dadas polo profesor, simulando 

manifestantes, intentando que a colocación se asemelle á realidade. Cada grupo 

anotará a cantidade de pegatinas que pegou. 

• Estimaremos o número de manifestantes cos seguintes métodos: 

1. A ollo, cantos cres que hai en total? 

2. Coñecendo o número de manifestantes do teu anaco de papel 

multiplicamos polo número de grupos que sexamos. 

3. Xuntámonos agora con outro grupo, calculamos a media dos 

manifestantes que puxemos e multiplicamos polo número de grupos 

iniciais. 

4. Xuntándonos agora 4 grupos, facemos a media de manifestantes deses 4 

anacos e multiplicamos polo número total de grupos iniciais. 

• Como cada grupo de alumnos da clase anotou as pegatinas que puxo na súa 

parte, coñecemos o número exacto de manifestantes sumándoos todos. Calcula 

para cada un dos métodos empregados anteriormente o erro absoluto e o erro 

relativo cometidos. que método che parece máis exacto? 

• Mide as dimensións da túa parte de rúa e calcula o índice de ocupación por 

metro cadrado. 

As respostas a esta actividade deben ser redactadas nun documento de texto que será 

enviado ao profesor. Tamén se pide ao alumnado que elabore pequenos vídeos da 

realización desta actividade, que serán compartidos cos restantes usuarios do curso. No 

desenvolvemento desta experiencia quixemos levar a diversidade a tódolos aspectos da 

mesma, non só na proposta das actividades, senón tamén no modelo de resposta 

solicitada: resposta individual na web, envío de documentos de texto ao profesorado, 

mensaxes no foro, elaboración de arquivos variados como fotografías, vídeos, 

presentacións, etc. 

Outra característica recorrente nos módulos elaborados é o emprego de recursos que 

Internet pon ao noso alcance, para fomentar no alumnado a importancia de contar con 

ferramentas axeitadas que nos faciliten determinadas accións, valorando tamén en cada 

caso as vantaxes e inconvenientes de cada unha. No nivel 2 deste módulo atopamos un 

exemplo desta característica: 
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Un lugar no que houbo manifestacións importantes foi a praza da Quintana en 

Santiago de Compostela. Axudándote da páxina en Internet da Consellería do Medio 

Rural, que nos ofrece os mapas de calquera parte, calcula a área da praza e fai un 

cálculo dos manifestantes que caberían (recomendámosche colocarte a 20 metros de 

altura). 

  Pregunta 1 : Que cantidade resultou dos teus cálculos? 

Utiliza a ferramenta de poligonización da marxe esquerda superior que te permite 

calcular áreas. 

Busca información  de actos que tiveron lugar na praza da Quintana e compara os 

datos desas noticias cos resultados que obtiveches na pregunta anterior. Hai algo que 

te chama a atención?

Esta actividade reflicte con claridade algunhas características diferenciadoras do curso, 

que leva o traballo das Matemáticas máis alá da realización de cálculos e da 

consecución dun resultado numérico: emprego de recursos variados, traballo de 

competencias básicas partindo da realidade, análise crítica dos resultados (o alumnado 

tende a ignorar aspectos como a superficie ocupada polo escenario, a mesa de son, un 

marxe de seguridade, etc.). 

No nivel 3 as actividades son menos “guiadas”, tentando fomentar as competencias de 

iniciativa e autonomía persoal e a de “aprender a aprender”, propoñendo ao alumnado 

unha situación complexa na que aplicar as estratexias e coñecementos traballados nos 

niveis anteriores.  

Vaise organizar un concerto do teu grupo favorito no teu pobo. Tí es o manager. Elixe 

un lugar que che pareza máis apropiado e fai unha estimación do número máximo de 

entradas que poderías vender. 

  Pregunta 1 : Que cantidade resultou dos teus cálculos? Ten en conta que o 

escenario, a barra do bar, a mesa de son,... tamén ocupan espazo! 

A actividade, ademais da complexidade do cálculo estritamente matemático, tenta que o 

alumnado entenda as dificultades implícitas na organización dun evento deste tipo, 

tendo en conta na elección do recinto aspectos tales como a seguridade, os accesos, 

barreiras arquitectónicas, etc. Tamén é importante coñecer se o alumnado, xa de forma 

autónoma, emprega recursos web traballados no nivel anterior para o cálculo de 

superficies. 
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O módulo remata cunha actividade de ampliación no que o alumnado pode coñecer 

diferentes situacións na que o cálculo ou conteo dos elementos dun conxunto presenta 

unha gran complexidade. Esta información é ilustrada cun conxunto de ligazóns a webs 

externas, que o alumno visitará libremente, agás no caso de que o profesorado decida 

propoñer algún traballo complementario sobre a mesma. 

Módulo 2. A nanotecnoloxía

O segundo itinerario formativo do curso virtual AVMestudantes ten un título moi 

diferente do primeiro, pois o tema central non é algo familiar como as manifestacións, 

senón que se basea nunha disciplina científica totalmente descoñecida para o alumnado  

participante. Nun principio poderíase pensar que esta circunstancia implicaría unha 

diminución do interese e da motivación do alumnado, pero ao desenvolvelo nas clases 

comprobamos que o efecto foi o contrario: o feito de se enfrontar a cuestións de 

tecnoloxía avanzada (aínda que foron presentadas de forma asequible para eles) supuxo 

un reto motivador e mesmo algúns alumnos e alumnas manifestaron o seu interese por 

coñecer recursos complementarios nos que ampliar a información contida neste módulo. 

A nova central deste itinerario é “La capital del zeptogramo” (publicada en La Voz de 

Galicia o 31/10/2008).  
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Como se pode ver, a extensión da nova é moito menor que a das seleccionadas no 

módulo 1, o que podería dar lugar á imposibilidade de estruturar un itinerario completo 

partindo da mesma. Sen embargo esta nova abriunos o camiño a un mundo descoñecido 

para moitos de nós, que quedamos marabillados coas posibilidades que ofrece. Neste 

módulo empregáronse tamén outras tres novas como complemento á antes citada: “La 

USC y el Clínico lideran un proyecto europeo para combatir la metástasis con 

nanotecnología” (publicada o 19/1/2010), “La nanotecnología ya está en la vida 

cotidiana del ciudadano” (publicada o 26/10/2007) e “El Gobierno y la Xunta 

invertirán 6,3 millones en el superordenador” (publicada o 15/9/2007). 

A estrutura é idéntica á do itinerario anterior, polo que a análise deste módulo centrarase 

máis nos contidos e actividades traballados no mesmo que en cuestións xerais ou 

técnicas. 

O nivel 1 comeza con actividades sobre a palabra chave do titular da nova, o 

“zeptogramo”. Propóñense indagacións e reflexións sobre a necesidade da existencia de 

diferentes unidades de medida,  e algúns cambios de unidades, para pasar logo a dúas 

actividades nun formato diferente: a primeira de relación entre as potencias de 10 e os 

prefixos que se empregan para denominar aos múltiplos e submúltiplos das unidades 

principais, e a segunda de resolución dun puzzle (empregando un recurso web externo) 

coa imaxe do cartel anunciador da Semana da Ciencia 2009, no que aparecen estes 

prefixos. 
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Pregunta 1 : Relaciona as cantidades cos prefixos que correspondan. 

No segundo nivel o traballo comeza co visionado dunha presentación de diapositivas na 

que se amosa a visión do universo cando facemos un “zoom” que multiplique ou divida 

por 10 o aumento da lente empregada. Así o alumnado ten unha visión gradual das 

dimensións que existen no universo e que poden variar dende o tamaño da galaxia ao 

dunha partícula subatómica. Seguidamente se propoñen unha serie de actividades 

relacionadas con esta  información, ás que se deberá responder nun foro específico para 

este contido, fomentando así o intercambio de ideas, a argumentación e o debate entre o 

alumnado. 

O vídeo que acabas de ver amosa as enormes diferenzas de magnitude que podemos 

atopar ao medir distancias no noso Universo. 

xa dende o comezo deste módulo fomos traballando sobre os distintos prefixos que se 

empregan para expresar as unidades do Sistema Internacional: micro, zetta, giga, 

centi, yocto, tera... 

Utiliza o Foro 2.1.2 para compartir a túa opinión sobre cal cres que sería a unidade 

máis axeitada para medir as seguintes magnitudes: 

- O diámetro da nosa galaxia 

- A lonxitude do virus da gripe 
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- A masa dun protón 

- A distancia da Terra ao Sol 

- O diámetro do átomo de hidróxeno 

- A masa dun electrón 

- A distancia da Terra á galaxia de Andrómeda 

Posteriormente o alumnado deberá buscar estes valores exactos en Internet e 

comparalos coas estimacións realizadas por eles. Deste xeito se reforza o concepto de 

estimación fronte ao dun valor exacto, á vez que se inician no cálculo de erros. 

Enlazando coa nova sobre o supercomputador, proponse ao alumnado unha análise 

comparativa dos sistemas decimal e binario (o empregado na informática para medir a 

memoria dos ordenadores), posto que ámbolos dous empregan os mesmos prefixos, 

pero para referirse a cantidades diferentes. 

Actividade de Grupo

 Seguro que xa sabes que a memoria dos ordenadores mídese en bites, ou ben bytes 

(octetos) e tamén en múltiplos destas unidades. 

Moitas veces terás oído falar de Kilobytes, Gigabytes ou Terabytes, todas elas múltiplos 

do byte. 

Busca toda a información que precises para elaborar unha presentación na que 

expliques ca axuda de imaxes, mapas conceptuais ou diagramas o seguinte: 

− A cantidade exacta que representa cada un dos múltiplos dos byte anteriores, 

a relación e as equivalencias entre eles. 

− Outras medidas que utilicen os mesmos prefixos, Quilo, Giga e Tera (por 

exemplo o Gigagramo) 

− Diferenzas e similitudes destes prefixos no Sistema Decimal e no Sistema 

Binario. 

Na ligazón do menú lateral esquerdo correspondente ao NIVEL 2 chamada 2.3.2. 

Envía! activarás a ferramenta de envío de tarefas ao teu profesor ou profesora. Busca o 

cartafol correspondente ao teu centro e envía a través desta ferramenta a presentación 

que elaborastes . 

Tamén podedes subila ao noso Blog de Prensa Escola para publicala e que todos 

poidamos vela! 

No nivel 3 o traballo ten como eixe central a resolución dunha fotografía (medida en 

megapíxels), realizando actividades sobre este tema, complementadas coa realización de 
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fotografías por parte do alumnado para estudar a resolución das mesmas, e o efecto que 

se produce ao modificar esa resolución. 

Outro exemplo no que traballamos cos prefixos que se presentaron ao longo deste 

módulo, para medir cantidades grandes ou moi pequenas, é no campo da fotografía 

dixital. Seguro que sabes ben que a calidade das fotos que sacas coa túa cámara dixital 

ou co teu móbil depende en boa parte dunha magnitude: os Megapixeles. 

A resolución (calidade) dunha imaxe mídese coa relación  "pixeles por polgada"  ou o 

que é o mesmo "puntos por polgada" (abreviase normalmente como ppp). 

Se nos falan dunha fotografía que ten unha resolución de 72 puntos por polgada 

(abreviase normalmente como ppp), debemos saber que esto significa que nun 

cadradiño de medida 1 polgada de lado hai 72 puntos (pixeles) que definen a imaxe. Se 

esa mesma fotografía tivese 300 puntos por polgada significa que no mesmo cadradiño 

no que antes había 72 puntos, agora hai 300. 

Pregunta 1: Se comparas unha imaxe de 72 ppp de resolución con unha de 300 ppp, 

que sucede? Coméntao. 

Pregunta 2: Cántos pixeles hai nun Megapixel? 

Módulo 3. Timos e estafas 

Como se desprende do título, o tema central deste itinerario formativo son enganos, 

timos, estafas e outras actividades ilícitas que ás veces protagonizan a actualidade e que 

son empregadas por algunhas persoas para enriquecerse a costa doutras. Entendendo 

que un dos obxectivos do proceso educativo é a formación de cidadáns responsables, 

críticos e con capacidade para facer análises previas á toma de decisións, pareceunos 

importante estudar algúns exemplos moi coñecidos de situacións deste tipo, que 

impidan que os alumnos e alumnas sexan vítimas delas nun futuro. 
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De xeito semellante ao comentado no módulo anterior, empregamos unha nova como 

base para o deseño das actividades, complementándoa con outras tres relacionadas co 

tema. A nova central sería “Desmontan una red de estafadores que ofrecíacursos de 

autoestima” (publicada en La Voz de Galicia o 12/10/2002), e as outras novas 

complementarias son “El escándalo Stanford se expande por todo el mundo”

(publicada o 21/02/2009), “El partido de Chávez regala lavadoras” (publicada o 

21/11/2008) e “La CNMV advierte sobre una sociedad que premia con coches la 

captación de clientes” (publicada o 8/04/2008).  

Debemos comezar a descrición deste módulo salientando que  existe unha diferenza na 

súa estrutura en relación aos demais, pois a páxina coa que se inicia o itinerario 

formativo non é a habitual, pois hai dúas actividades no menú antes da páxina de inicio 

na que se presentan as novas. A primeira destas actividades consisten nunha 

“teatralización” na que o profesor fai as veces de “estafador” e fuxe da clase cuns cartos 

(ficticios, por suposto) que repartira previamente entre o alumnado. A segunda 
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actividade consiste nun debate nun foro específico sobre a situación representada 

anteriormente. 

As actividades do nivel 1 deste módulo analizan por unha banda o aspecto numérico da 

estafa, que consiste nunha estrutura piramidal na que os membros da mesma dan parte 

dos seus cartos aos que teñen por encima, o que implica que segundo se vai baixando no 

nivel, as probabilidades de gañar son menores, chegando a un nivel a partir do que é 

imposible gañar. Para que o alumnado comprenda este proceso o máis axeitado é 

realizar unha simulación rigorosa do mesmo, traballando con diñeiro ficticio, realizando 

unha captación de clientes novos, e analizando o que vai gañando e aportando cada un 

deles. Ademais desta simulación, cada grupo tiña que elaborar un mural no que con 

gomets e fíos se representasen as persoas participantes na trama e as relacións entre 

elas. O resultado desta actividade foi moi positivo, pois o seu deseño axudou a que 

tódolos alumnos e alumnas participantes comprenderan as bases do timo. Por outra 

banda tamén se analizan outros aspectos que rodean á parte puramente mercantil como 

son os locais elixidos para as reunións (sempre dun nivel alto), a selección das persoas 

invitadas ás mesmas, e mesmo os coches dos responsables da “empresa”, elixidos para 

dar unha sensación de alto nivel e transmitir confianza aos potenciais clientes.  

O alumnado analiza este procedemento e debate no foro sobre  a opinión persoal que lle 

ofrecen estas actitudes, as ferramentas que temos para evitalas (entre elas as 
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matemáticas) e os riscos de propostas de enriquecemento rápido e sen garantías. 

Ademais na parte numérica, o feito de traballar sobre “diñeiro” da súa propiedade 

supuxo un aliciente máis para motivar ao alumnado e aumentar a súa rigorosidade. 

No segundo nivel o primeiro obxectivo será o de modelizar coa axuda das matemáticas 

a estrutura piramidal da organización. O alumnado comprende rapidamente que a partir 

dun nivel determinado resulta imposible manter a representación no mural, polo que 

para coñecer o número de membros que hai nun nivel dado ou ata ese nivel, é necesario 

atopar regularidades que permitan a modelización matemática. Neste caso trátase dunha 

progresión xeométrica, concepto que algúns deles xa coñecen, polo que esta situación 

serve ademais como exemplo da utilidade práctica dunha ferramenta que adoitan 

estudar dun xeito puramente teórico e afastado da realidade. 

A seguinte actividade deste nivel consiste nun estudo de como se podería desenvolver 

unha organización deste tipo no seu concello, para o que o alumnado debe recorrer a un 

recurso web externo, a páxina oficial do IGE (Instituto Galego de Estatística). 

O segundo nivel remata coa análise e debate das novas relacionadas, e incorpora o 

visionado dun vídeo que explica de xeito gráfico os principais tipos de sucesións 

numéricas, como a sucesión de Fibonacci ou as progresións, aritméticas e xeométricas.  
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No terceiro nivel tratamos de amosar outras situacións semellantes ás descritas 

anteriormente nas que algunhas empresas ou entidades sérvense de procedementos 

legais consistentes en utilizar aos seus clientes como “potenciais comerciais” para a 

captación de novos usuarios.  Proponse ao alumnado o estudo de tres situacións  

diferentes: a dunha rede social á que só é posible acceder por invitación dun membro da 

mesma, o dunha empresa que oferta descontos a quen consiga que un amigo de faga 

cliente da mesma, e a propagación dos correos non desexados denominados “spam”. 

O alumnado deberá comprender que os exemplos non supoñen ningunha vulneración da 

lei, aínda que presenten semellanzas co método de traballo das estruturas piramidais e 

na súa rapidez de propagación. Procurarase que comprendan as similitudes e diferenzas 

existentes entre estas técnicas comerciais e os timos, valorando as vantaxes que poden 

ter estes sistemas tanto dende o punto de vista do cliente como da empresa. 

Entendemos que dentro dunha aprendizaxe integrada das competencias básicas, non 

deberíamos conformarnos con analizar estes fenómenos dende un punto de vista 

estritamente cuantitativo, senón incidir no feito de como varía a nosa reacción ante unha 

proposta comercial se a recibimos dun amigo ou dun comercial dunha empresa, dos 

cartos que aforran as empresas en publicidade, da garantía (fundamentada ou non) que 
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nos dá o feito de que só se poida acceder a un espazo por invitación dun amigo, etc. Esta 

ensinanza é un exemplo máis da transversalidade do proxecto, no que en todo momento 

temos presente a necesidade de formar, neste caso, consumidores críticos e con 

argumentos para a toma de decisións. 

Módulo 4. Xuventude e Internet 

Posiblemente a relación máis inmediata que se poida realizar entre a prensa e as 

Matemáticas teña como protagonistas a novas que conteñen gráficas ou estatísticas 

dalgún tipo. Este modelo de novas son cada vez máis comúns nos medios de 

comunicación, polo que a presenza dalgunha nova na que se expoña a información 

empregando este formato debería ser esperable. Sen embargo en moitas ocasións gran 

parte destas estatísticas teñen como obxecto de análise aspectos como a intención de 

voto, indicadores económicos, aspectos de crecemento da poboación ou análise dalgún 

elemento propio da crónica económica, e resulta evidente que “a priori” estes temas non 

resultan atractivos para o alumnado ao que diriximos esta experiencia. Por isto tentamos 

atopar unha nova que puidese ser interesante no fondo e na forma: un tema actual e 

atraínte para o alumnado presentado facendo uso da estatística ou da linguaxe gráfica. 

Finalmente optamos por elixir como nova central deste módulo 4 a  de titular “La 

juventud gallega se conecta más a Internet que la media española”, publicada en La 

Voz de Galicia con data de 29/10/2009. Neste módulo preséntanse ademais unha gran 

cantidade de novas complementarias, ben por tratar sobre temas relacionados como por 
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estar estruturadas de xeito semellante, contendo datos estatísticos, resultados de 

enquisas e análise dos mesmos.   

O nivel 1 comeza cunha actividade encamiñada especificamente ao desenvolvemento da 

competencia lingüística, máis concretamente ao traballo con termos do campo 

semántico da informática. Moitas destas palabras están cada vez máis presentes en 

diversos campos da nosa realidade, e algunhas veces son empregadas inadecuadamente, 

polo que solicitamos do alumnado que defina termos como e-mail, banda ancha, 

software, Internet e outros que atope no texto relacionados co tema. Estas definicións 

serán cargadas como mensaxes nun foro específico no que poder debater as diferenzas 

atopadas. Ademais desta actividade, proponse ao alumnado que conte a súa experiencia 

no uso de Internet dentro do blog “A voz das Mates”, fomentando a un tempo a 

reflexión e a expresión escrita. 

As restantes actividades deste nivel céntranse na análise e interpretación da información 

ofrecida polas gráficas que atopamos, as diferenzas entre elas (hai un diagrama de 

barras e outras gráficas lineais nuns eixes cartesianos). Propóñense actividades variadas 

co obxectivo non só de que obteñan información cuantitativa a partir das gráficas, senón 

tamén que entendan as diferentes cantidades que aparecen nelas e fagan conxecturas 

sobre o porqué dalgúns datos. Este nivel remata cunha proposta que inclúe o emprego 

dun software que non aparecera con anterioridade no desenvolvemento deste curso: a 
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folla de cálculo. Pídese aos alumnos que elaboren un diagrama de barras semellante cos 

datos extraídos do alumnado da súa clase, para posteriormente comparalo co que 

presenta o diario e analizar as diferenzas (que serán importantes ao tratarse de alumado 

que está nun grupo de idade diferente ao da mostra sobre a que se fixo a enquisa). 

No nivel 2 a análise das gráficas xa é máis profunda, chegando a aspectos como a 

influencia nunha gráfica de traballar con escalas diferentes, e o emprego que se pode 

facer desta ferramenta para “sesgar” unha información. 

As respostas a esta actividade son compartidas no foro específico da mesma, na procura 

de que o alumnado coñeza argumentacións diferentes á súa. Posteriormente estúdase o 

texto da nova, analizando o titular, as posibles causas desta circunstancia e os diferentes 

usos que se fan de Internet por parte da xuventude. Seguindo coa intención de dotar ao 

alumnado de recursos que lle permitan traballar de xeito autónomo na actualidade e no 

futuro, dentro e fóra da clase de Matemáticas, propoñemos unha actividade de 

investigación na que o alumnado deberá atopar a definición dos principais parámetros 

estatísticos na web do portal educativo do IGE, para despois enviar a información 

recollida como un documento de texto ao profesor. 
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O nivel 2 remata cunha actividade na que o alumnado, en grupos de 5, debe realizar un 

estudo estatístico das horas de conexión a Internet de cada grupo, calculando os 

parámetros correspondentes e interpretando o seu valor. Posteriormente se pregunta ao 

alumnado como farían se quixesen obter a mesma información, pero de toda a 

poboación de Galicia, para que entendan a importancia das mostras neste tipo de 

traballos. 

A actividade principal do nivel 3 consiste na elaboración dun informe sobre algún 

aspecto do emprego das novas tecnoloxías en Galicia, baseándose nos datos que se 

poidan obter da web do IGE. Este traballo poderá ser presentado en formato libre: 

documento de texto, presentación de diapositivas, folla de cálculo, etc. 

O último apartado deste módulo contén unha actividade lúdica moi orixinal e chea de 

interese. Proporciónase ao alumnado unha ferramenta que analiza estatisticamente as 

veces que aparece cada letra nun texto dado, como podemos ver no seguinte exemplo: 

Utilizando esta ferramenta, o alumnado poderá analizar cal é a distribución media das 

letras nun texto no noso idioma e, baseándose nos resultados obtidos, deberán 

decodificar o seguinte texto (que forma parte da nova principal do módulo), asociando a 

cada símbolo unha letra do alfabeto: 
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Módulo 5. Seguridade viaria 

O interese sobre temas relacionados coa condución e os riscos ao volante resulta moi 

elevado dentro do alumnado desta franxa de idade, polo que decidimos que sería 

beneficioso para a nosa experiencia a inclusión dalgunha nova relacionada. Dado que a 

información sobre accidentes de tráfico aparece nos diarios cunha periodicidade 

bastante alta, a elección dunha nova central para este foro requiriu un proceso de 

selección máis laborioso que nos anteriores. Finalmente foi seleccionada a nova 

“Galicia registra 246 muertos menos que hace diez años en las carreteras”, publicada 

en La Voz de Galicia o día 2 de xaneiro de 2010.  nesta nova realízase unha análise 

detallada dos datos cuantitativos, estudados tamén en diferentes colectivos ou grupos de 

idade. 

Dentro do nivel 1 propoñemos actividades de comprensión da nova, pois se trata dunha 

información con moito texto e nela se recollen valoracións e datos referidos a diferentes 

grupos, o que pode dificultar a organización da información. Tamén se pregunta a 

definición de vítima dun accidente, e se traballa coa linguaxe propia do tema: códigos 
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de estradas, formas das sinais de circulación. Remátase este nivel cunha actividade de 

interpretación das gráficas que ilustran a nova. 

O nivel 2 comeza cunha proposta de debate sobre as vantaxes e inconvenientes que 

teñen tanto a linguaxe gráfica como a escrita, valorando a conveniencia da utilización 

dunha ou doutra. Creouse un foro específico para o desenvolvemento deste debate. 

As restantes actividades deste nivel céntranse no estudo e definición de determinadas 

características das gráficas, tomando como exemplo a que aparece na nova: crecemento, 

extremos, ata chegar a unha aproximación intuitiva ao concepto de pendente dunha 

recta. 

No nivel 3 deste itinerario, a proposta está estruturada en base a tres actividades, unha 

delas de construción e outras dúas de investigación. A primeira baséase nunha análise 

da evolución das sancións por exceso de velocidade (económica e perda de puntos) 
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segundo varía a gravidade da mesma, é dicir, a cantidade da que se supera o límite 

establecido. Este traballo supón un avance a nivel conceptual, pois a gráfica obtida 

resulta non ser continua, a diferenza de tódalas traballadas e analizadas previamente. 

As propostas de investigación inciden novamente na necesidade de estar informado 

antes da toma das decisións. Na primeira deben comparar dúas versións semellantes dun 

modelo de automóbil que empreguen diferente combustible, e valorar a conveniencia de 

mercar unha delas en función de variables como o consumo, os quilómetros percorridos 

cada ano, etc. Proporciónase ao alumnado unha ferramenta deseñada co software 

Geogebra para facilitarlles o traballo, ao tempo que se invita a compartir cos 

compañeiros e profesorado o resultado desta experiencia no noso blog. 

A segunda actividade de investigación está relacionada cunha análise que afonda no 

estudo dunha das causas que incide máis directamente en moitos accidentes de 

circulación: a distancia percorrida dende que detectamos un obstáculo ou un imprevisto 

ata que conseguimos deter completamente o noso vehículo. Esta distancia depende de 

moitas variables, e o alumnado deberá analizar como inflúen no resultado final aspectos 

como o tempo de reacción, o estado do firme, estado dos pneumáticos, etc. 
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De novo facemos uso nesta actividade dun dos moitos recursos que proporciona 

Internet, neste caso un simulador integrado na web do concello de A Coruña, no que 

podemos realizar experiencias encamiñadas a coñecer o noso tempo de reacción ante un 

imprevisto. 

A partir desta información e da fórmula correspondente, o alumnado deberá calcular o 

espacio real de freado dun automóbil en diferentes condicións  de velocidade, estradas, 

etc.. Pídese tamén que midan esa distancia no patio do seu centro, para comprender 

realmente a dimensión da mesma, pois en moitos casos os resultados superan as 

concepcións previas deles ao respecto destas situacións. Por último se propón unha 

actividade de ampliación sobre o procedemento empregado polas autoridades para 

coñecer a velocidade á que circulaba un coche antes dunha colisión coñecendo a súa 

distancia de freado. 

Este itinerario contén ademais contidos complementarios realizados con software 

matemático como Wiris e Geogebra, no que se traballan aspectos específicos do estudo 

das gráficas de funcións. 

Aproveitando a gran cantidade de novas relacionadas con este tema que aparecen no 

diario, variamos a estrutura deste módulo en relación aos demais en canto á 

incorporación de novas complementarias. Como resulta un tema de interese para o 

alumnado e terían facilidade para recompilar información, propuxemos que as novas 

complementarias neste itinerario fosen seleccionadas e incorporadas ao mesmo polos 

alumnos e alumnas, o que constituiría para eles unha nova perspectiva en canto á forma 

de traballar coa prensa. 
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Módulo 6. Deseño de envases 

Como vimos dicindo dende o comezo desta memoria, o traballo que presentamos non 

debe ser entendido como un produto rematado e completo, senón que é unha 

experiencia viva que medra e mellora cada día, ben coa incorporación de novos  

módulos, a achega de novas complementarias ou mesmo coas respostas do alumnado ás 

actividades propostas. No momento da elaboración da presente memoria, este módulo  

atópase en fase  de construción, máis concretamente no proceso de adaptación das 

actividades deseñadas a un formato axeitado para a súa incorporación ao curso virtual. 

A nova seleccionada como base para este itinerario é “Mercadona ahorra 65 millones 

al retirar productos con baja demanda”, publicada en La Voz de Galicia o 15/02/2009. 

A nova informa sobre varias medidas adoptadas por unha coñecida empresa de 

supermercados para loitar contra a crise no sector. Entre as diversas medidas que se 

describen, existe unha consistente na modificación da forma dos envases de aceite, nos 
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que se opta por botellas de base cadrada fronte ás anteriores de base circular, 

argumentando que iso permitiría un aforro considerable nos gastos de transporte. 

Partindo desta situación propóñense ao alumnado actividades diversas nas que se 

traballan dende técnicas de marketing, deseño de envases, problemas de optimización, 

análise de vantaxes e inconvenientes dos envases de formas concretas, e mesmo a 

presenza de exemplos de problemas de optimización en lendas antigas da mitoloxía 

grega. 

O itinerario recolle actividades de diferente grao de complexidade, dende a 

experimentación na aula con envases de formas diversas, a construción de solucións 

óptimas para problemas de envasado, o estudo da solución aportada pola empresa en 

base á medida real dos envases e ao tamaño dos vehículos nos que se van transportar, 

etc.  

ANÁLISE DIDÁCTICA DOS ITINERARIOS FORMATIVOS 

Este capítulo ten por obxecto analizar de forma detallada os obxectivos, competencias e 

contidos matemáticos traballados en cada módulo. A intención que presidiu o deseño 

destes módulos foi que todos eles desenvolveran aspectos de tódalas competencias 

básicas e varios dos obxectivos xerais e bloques de contido. Como en todo proceso, ao 

remate da elaboración hai unha fase de análise do produto, no que comprobamos xa 

sobre os módulos rematados a súa adecuación aos obxectivos cos que foron 

plantexados. Realizouse un estudo exhaustivo e individualizado das actividades e de 

cada módulo, e como resultado do mesmo elaboramos unha táboa para cada un no que 

se recollen os seguintes aspectos: 

− Curso para o que consideramos axeitados os contidos e as actividades do 

módulo. Compre sinalar que a pesar de que este ano a experiencia foi levada a 

cabo en grupos de 3º de ESO, algunhas actividades poden resultar de interese 

para alumnado de 2º ou 4º desta mesma etapa educativa. 

− Bloques de contidos cos que se relacionan directamente as actividades que 

compoñen o módulo. O feito de que non apareza algún bloque neste apartado 

non implica que non se traballe nada do mesmo, senón que non se propoñen 

actividades específicas para traballalo. 

− Obxectivos de etapa traballados no módulo. De cara a evitar unha excesiva 

repetición no texto, empregouse unha notación no que cada obxectivo se 
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identifica coa súa orde de posición no DOG no que se desenvolve a normativa, e 

que coincide coa empregada no capítulo correspondente da presente memoria. 

− Competencias básicas que se desenvolven no itinerario formativo. A idea 

principal ao deseñar os módulos foi que en todos eles o alumnado traballase 

actividades encamiñadas á adquisición de tódalas competencias básicas. Sen 

embargo entendemos que o peso que se dá ao traballo con cada unha destas 

competencias non é o mesmo en tódolos módulos, polo que eliximos un sistema 

de valoración  no que se indica de xeito numérico o nivel de traballo con cada 

unha nos diferentes módulos. A equivalencia destas cualificacións podería ser a 

seguinte: 1-pouco, 2-algo, 3- bastante, 4- moito. 

Módulo 1 Manifestacións 

Cursos 3ºESO-4ºESO 

Bloques de contidos 
Contidos comúns, Números,Xeometría,Estatística e 

Probabilidade. 
Obxectivos xerais da área de 

matemáticas 
OBX1,OBX2,OBX3,OBX4,OBX5,OBX6,OBX7,OBX8,OBX9

Competencias básicas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
3 4 4 4 4 2 4 3 

Módulo 2 Nanotecnoloxía 

Cursos 3ºESO-4ºESO 

Bloques de contidos Contidos comúns, Números 

Obxectivos xerais da área de 
matemáticas 

OBX1,OBX2,OBX3,OBX5,OBX6,OBX7,OBX8,OBX9 

Competencias básicas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
3 4 4 4 3 3 3 2 

Módulo 3 Timos e Estafas 

Cursos 3ºESO-4ºESO 

Bloques de contidos Contidos comúns, Números, Álxebra, Funcións e gráficas 

Obxectivos xerais da área de 
matemáticas 

OBX1,OBX2,OBX3,OBX5,OBX6,OBX7,OBX8,OBX9 

Competencias básicas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
3 4 2 4 4 2 4 3 
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Módulo 4 Xuventude e Internet 

Cursos 3ºESO-4ºESO 

Bloques de contidos Contidos comúns, Números, Funcións e gráficas, 
Estatística e probabilidade 

Obxectivos xerais da área de 
matemáticas 

OBX1,OBX2,OBX3,OBX5,OBX6,OBX7,OBX8,OBX9 

Competencias básicas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
3 4 3 4 4 2 4 3 

Módulo 5 Seguridade viaria 

Cursos 3ºESO-4ºESO 

Bloques de contidos Contidos comúns, Números, Álxebra, Xeometría, Funcións 
e gráficas, Estatística e probabilidade 

Obxectivos xerais da área de 
matemáticas 

OBX1,OBX2,OBX3,OBX4,OBX5,OBX6,OBX7,OBX8,OBX9

Competencias básicas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
4 4 4 4 4 2 3 3 

Módulo 6 Deseño de envases 

Cursos 3ºESO-4ºESO 

Bloques de contidos Contidos comúns, Números, Álxebra, Xeometría 

Obxectivos xerais da área de 
matemáticas 

OBX1,OBX2,OBX3,OBX4,OBX5,OBX6,OBX7,OBX8,OBX9

Competencias básicas C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
2 4 4 3 4 4 3 3 

Como resumo da información contida nestas gráficas podemos afirmar que todos os 

módulos presentan exemplos dunha concepción globalizada e integradora da 

aprendizaxe, afastada da que adoitamos atopar nos materiais tradicionais, que tende a 

tratar os bloques de contido de xeito illado e prioriza os contidos específicos da materia 

sobre a adquisición das competencias básicas. 

Non é necesaria unha análise moi exhaustiva desta experiencia para comprobar o nivel 

de desenvolvemento que se acada das competencias matemática, lingüística e de 

emprego das TIC, pois están presentes en cada elemento da mesma. Sen embargo a 

presenza de actividades nas que se procure o traballo das restantes competencias básicas 

non adoita ser tan importante en moitas experiencias didácticas como o é nesta, en parte 
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motivada  polo feito de basear os itinerarios formativos e as actividades nun elemento 

como a prensa, e a elección de temas variados e de gran interese para o alumnado. Non 

pretendemos incorporar unha análise detallada dos argumentos que sosteñen a nosa 

valoración sobre as  competencias, contidos e obxectivos ligados a cada actividade, pois 

consideramos que resultaría moi extenso e posiblemente innecesario para a comprensión 

da experiencia, pero recollemos de seguido algún exemplo de actividades de 

desenvolvemento da cada unha das oito competencias que poden servir para ilustrar a 

información recollida nas táboas anteriores: 

− Comunicación lingüística: Respecto da comprensión, é evidente que o feito 

de traballar sobre as novas seleccionadas mellora a capacidade de comprensión 

de textos, interpretación de vocabulario específico, extracción de información de 

gráficas, etc. En canto á expresión, o emprego de foros, blogs e outras 

ferramentas de interacción motivan no alumnado a necesidade de traballar esta 

habilidade. 

− Competencia matemática: O traballo de tódolos bloques de contido desta 

materia dentro dos módulos, e a presentación de multitude de exemplos de 

conexión das matemáticas con outros campos da ciencia e da realidade, procura 

no alumnado unha mellora substancial desta competencia. 

− Coñecemento e interacción co mundo físico: O feito de traballar sobre temas 

ligados a campos tan diversos axuda a que o alumnado coñeza mellor 

características físicas do mundo no que vive. Como exemplo podemos citar 

actividades sobre o emprego da nanotecnoloxía, visionado do vídeo “Potencias 

de 10” no que se coñecen diferentes dimensións do Universo, dende unha 

nebulosa ata un átomo, etc. 

− Tratamento da información e competencia dixital: O feito de empregar unha 

plataforma como a Aula CESGA como base para o desenvolvemento do curso 

implica a necesidade de que o alumnado traballe con numerosas ferramentas 

informáticas: blogs, foros, software, buscadores, webs externas, ferramentas de 

vídeo e fotografía, etc. Entendemos que isto proporciona ao alumnado moitas 

posibilidades para mellorar o desenvolvemento da súa competencia dixital. 

− Competencia social e cidadá: A selección das novas centrais de cada módulo 

tivo en conta a necesidade de  traballar en relación a esta competencia. Son 
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moitos os exemplos nos que se fomenta a reflexión do alumnado sobre aspectos 

importantes da súa formación cidadá e como membro dunha sociedade: 

manifestacións, emprego de Internet, debates cos outros grupos, análise de timos 

e estafas, causas dos accidentes de tráfico, medidas contra a crise, etc. 

− Cultural e artística: Un dos aspectos que ao noso entender menospreza a 

importancia da Matemática como ben cultural é a tendencia a entender que a 

Cultura “con maiúsculas” comprende exclusivamente coñecementos e contidos 

ligados ás áreas de Humanidades. Dende esta actividade quixemos romper con 

esta concepción, incorporando sempre que foi posible referencias á relación das 

Matemáticas con campos da Arte como arquitectura, pintura, cine, etc. Neste 

apartado pensamos que axudou moito o blog “A Voz das Mates” no que é 

posible atopar moitos exemplos das relacións antes citadas. 

− Aprender a aprender: Esta é unha capacidade difícil de definir con exactitude, 

o que motiva a dificultade para deseñar actividades dirixidas ao seu 

desenvolvemento. Cremos que un dos aspectos nos que se manifesta esta 

competencia é na capacidade para empregar estratexias coñecidas en situacións 

novas ou inusuais. Como exemplo podemos citar o traballo sobre as redes 

sociais, a publicidade e o spam, nos que o alumnado debería analizar estas 

actividades legais e habituais partindo da perspectiva previa do estudo de estafas 

que amosaban unha estrutura semellante. 

− Autonomía e iniciativa persoal: A incorporación de moitos recursos e fontes 

de información diferentes nos módulos do proxecto facilita a autonomía do 

alumnado para enfrontarse a situacións novas. Do mesmo xeito, o traballo 

colaborativo e coordinado con outros centros en moitas ocasións fixo xurdir 

iniciativas do alumnado como  o “Ateneo da ousadía”, algúns artigos do blog, 

etc. 

Tratamento da diversidade 

No ensino actual cada vez resulta máis importante no deseño de calquera experiencia 

didáctica a planificación de recursos que permitan atender axeitadamente a diversidade 

de capacidades, intereses e recursos que conflúen no alumnado de calquera clase, 

especialmente no ensino obrigatorio. Esta necesidade está presente ao longo de todo o 
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desenvolvemento do proxecto “A Voz das Matemáticas”, e pode ser concretada nos 

seguintes aspectos: 

− Proposta de actividades en tres niveis diferenciados, atendendo aos tres niveis 

de competencia descritos no marco teórico de PISA. Desta forma permítese ao 

profesorado a selección de traballos adaptados ás necesidades e intereses de cada 

alumno. 

− Incorporación de actividades opcionais de ampliación, para potenciar as 

capacidades do alumnado cun alto grao de motivación ou de coñecemento. 

− Existencia de actividades de moi diverso tipo: cálculo, procura de 

información, elaboración de documentos, elaboración de vídeos ou fotografías, 

emprego de software, comprensión e interpretación de informacións, debates, 

etc. Esta diversidade posibilita a adecuación das mesmas ás características ou 

necesidades específicas dun alumno ou dun grupo concreto. 

− Intento de complementar o traballo individual con actividades a resolver en 

pequeno ou gran grupo (mesmo algunha entre varios grupos conxuntamente). 

Esta proposta fomenta a colaboración entre o alumnado con distintas 

necesidades educativas, favorecendo ademais no alumnado a aceptación da 

diversidade como elemento presente en todo grupo humano. 

− Creación de espazos dedicados especificamente á participación libre do 

alumnado: o blog “A Voz das Mates” ou “O Ateneo da Ousadía”. Estes espazos 

permiten ao alumnado compartir as súas inquedanzas ou intereses cos seus 

compañeiros e compañeiras, eliminando a presión que pode existir ao falar 

destes temas na propia aula. 
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IV. AVALIACIÓN DA EXPERIENCIA 

Logo dos procesos de planificación, deseño, elaboración e implementación na aula desta 

experiencia didáctica, cómpre realizar unha avaliación dos diferentes apartados e 

aspectos que a compoñen. Esta avaliación non debe ser en ningún caso entendida como 

unha medición da mellora do noso alumnado na área de Matemáticas, pois entendemos 

que iso corresponde á avaliación ordinaria de cada centro, senón que nos referiremos ao 

nivel de consecución dos obxectivos propostos ao inicio do proxecto, analizando polo 

miúdo as circunstancias que influíron no mesmo. 

Reflexionando sobre o traballo desenvolvido ao longo deste curso en relación a “A Voz 

das Matemáticas”, cremos que para a elaboración dunha avaliación completa 

deberíamos valorar diferentes aspectos como a idoneidade da prensa como recurso na 

aula, a plataforma virtual empregada como estrutura de traballo, a participación e 

traballo do alumnado, o funcionamento do grupo de traballo e, por último, facer unha 

breve proposta de continuidade, matizando aspectos concretos de evolución ou mellora. 

A PRENSA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

A pesar de que, como xa comentamos con anterioridade, moitos de nós xa víñamos 

traballando de xeito máis ou menos continuado coa prensa nas nosas aulas, nunca 

planificáramos unha experiencia tan ambiciosa como esta, na que as novas do diario 

pasan de ser un recurso complementario a ocupar o posto de protagonista principal. 

Logo da realización deste traballo, a nosa valoración das posibilidades didácticas que 

nos pode ofrecer este elemento, valoración que xa era alta, mellorou sensiblemente, pois 

todos nós coincidimos en que os resultados acadados superan as expectativas que 

tiñamos ao comezo do traballo. 

A análise da experiencia realizada e do traballo co alumnado nos diferentes módulos, 

permítenos facer unha serie de consideracións concretas que sustentan a afirmación 

anterior: 

− A prensa é un recurso familiar e accesible para o alumnado, ao mesmo tempo 

que a súa utilización non representa unha inversión inasumible polo centro. Non 

require de traballo de formación previo e conta cunha credibilidade 

incuestionable. Esta circunstancia supón unha “garantía” de estar traballando 

sobre datos reais, fronte aos problemas que adoitan conter os materiais 
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tradicionais, manipulados para conseguir resultados concretos. Este sistema de 

traballo nos libros de texto, nos que en moitas ocasións se procura “facilitar” o 

traballo do alumnado con técnicas tales como a utilización exclusiva de números 

enteiros, ás veces fomenta no alumnado unha visión enganosa da realidade, na 

que as medidas, os datos e as cantidades adoitan non seren tan exactos. 

− A variedade de temas abarcados pola prensa é tan ampla que permite a 

selección de novas que encaixen coa diversidade de intereses presentes nunha 

aula. Unha selección axeitada das novas permite o tratamento de case calquera 

contido de calquera materia e, o que é máis importante, a conexión inmediata 

dese contido coa realidade. Nunha materia que adoita ser ensinada baixo un 

punto de vista moi abstracto como son as Matemáticas, esta cualidade fai da 

prensa un recurso moi útil. 

− A prensa dá un enfoque multidisciplinar de moitas informacións, 

analizándoas dende diferentes perspectivas, o que en moitas ocasións permite un 

coñecemento máis completo do tema. Este enfoque pode ser facilmente 

trasladado á aula partindo dunha nova do diario, conseguindo que o alumnado 

comprenda que a realidade e o coñecemento non están “compartimentados” en 

función de diferentes materias, e que a aprendizaxe debe ser entendida como un 

proceso global e non a unión de moitos procesos (áreas de coñecemento) 

disxuntos. 

− Dende a prensa resulta doado achegarse a temas moi importantes e que non 

aparecen especificamente como contidos dunha área concreta: educación en 

valores, educación viaria, prevención de drogodependencias, igualdade de 

xénero, etc. A importancia destes temas fai que a súa presenza nos medios de 

comunicación sexa constante, facilitando a selección de novas relacionadas cos 

mesmos e coa nosa materia. 

− A prensa emprega moitas linguaxes diferentes para a presentación da 

información: texto escrito, fotografías, gráficos diversos. O traballo con estas 

linguaxes permite ao alumnado mellorar a súa comprensión das novas, 

valorando a complementariedade dos mesmos e as vantaxes e inconvenientes de 

cada un. 
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Estes aspectos argumentan a nosa avaliación moi positiva deste recurso didáctico, no 

que só cabe salientar como desvantaxe (práctica, non teórica), a dificultade que supón a 

selección das novas sobre as que traballar dada a gran cantidade delas interesantes que 

atopamos. 

AVALIACIÓN DA PLATAFORMA AULA CESGA 

Dado que os membros do grupo de traballo non somos expertos en informática e moito 

menos en plataformas educativas, esta avaliación debe ser comprendida como a 

valoración do emprego desta aula como ferramenta para o desenvolvemento da 

experiencia. 

A principal preocupación que tiñamos tras tomar a decisión de empregar este recurso 

informático era a de que os obstáculos motivados por erros técnicos ou falla de 

formación no alumnado dificultasen o seu traballo e a súa evolución nos diferentes 

módulos. Ademais para moitos de nós supuxo o primeiro contacto co software Dokeos, 

o que nos facía dubidar da nosa capacidade para resolver eficazmente os problemas que 

fosen xurdindo na aula. 

Cómpre sinalar que, dado que o curso virtual foise creando ao longo deste curso 

académico, non contabamos con tódolos módulos operativos dende un principio, o que 

fixo que, por cuestións de programacións dos centros,  non fose posible traballar a 

totalidade dos módulos con tódolos grupos participantes. Sen embargo si que se 

traballaron nalgunha aula tódolos módulos rematados, polo que é posible facer unha 

avaliación do funcionamento de tódalas actividades deseñadas e recursos utilizados. 

Os aspectos máis salientables en relación ao emprego da plataforma son: 

− A totalidade dos usuarios valoramos moi positivamente a facilidade de uso 

das diferentes ferramentas da aula CESGA. Tanto dende o perfil de “alumno” 

como no de “administrador”, a información resultou clara, o acceso aos 

diferentes apartados do curso era rápido e sinxelo.  

− A plataforma permite unha organización personalizada dos recursos, 

posibilitando aos administradores a creación de novos cartafoles e foros que 

eviten a confusión do alumnado entre uns e outros. 

− A pesar da facilidade de emprego, esta aula virtual ofrece unha gran 

variedade de ferramentas, algunhas delas moi potentes, para elaborar actividades 
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diferentes e comunicarse entre os usuarios ou grupos de usuarios. Por unha 

limitación temporal, non foi posible empregalas todas, pero en ningún caso 

atopamos dificultades no funcionamento das traballadas. 

− A creación dun foro de axuda técnica que era supervisado con moita 

periodicidade polos membros do grupo de traballo facilitou enormemente a 

resolución das dúbidas e os problemas do alumnado. 

− O feito de traballar con recursos informáticos  supón unha motivación extra 

para o alumnado desta idade, fascinado polas posibilidades destas ferramentas. 

Para completar esta avaliación, distribuíuse entre o alumnado un cuestionario co 

obxectivo de coñecer a súa valoración da aula CESGA, independentemente dos contidos 

do curso, que foron obxecto de análise noutro cuestionario. Os resultados globais desta 

enquisa foron moi positivos, atopándonos con opinións moi favorables ao emprego 

deste recurso na docencia; pese a que tamén atopamos algunha resposta na que se 

prefire o traballo tradicional na aula. De seguido recollemos algunhas destas respostas 

que nos pareceron máis representativas do sentir global do alumnado: 

Valoración da aula virtual (sen ter en conta os contidos)

• Que che pareceu a aula virtual, en xeral? 

( “Pareceume ben, porque con ela podemos aprender varias cousas e 

tamén seguir aprendendo sobre a utilidade do ordenador e de Internet e 

aparte te ofrece varias formas de aprender e buscar cousas que 

necesitas e te enteras sobre a actualidade e o que pensa xente”. 

( “Pareceume un bo método de aprendizaxe, por buscarnos nós a vida. 

Unha nova forma de aprender sen depender tanto da profesora”.

( “Está ben, pero gustábame máis traballar en grupo na clase, é moi 

liosa”.

( “Pareceume interesante, sobre todo os blogs e foros. Moitas veces as 

opinións dos demais axudan a tomar decisións importantes”.

• Cal das ferramentas usadas che gustou máis? Por que? 

( “Para min, o foro é o mellor, porque é onde mais interactuamos”.

( “Gustoume o foro porque é unha maneira nova de abrir debates e ao 

mesmo tempo aprender pero tamén me gustaron as tarefas porque eran 

entretidas e ademais relaciona a realidade coa aprendizaxe”. 
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( “O chat, porque puiden comparar os meus exercicios con alumnos 

doutro centro”. 

• Cres que che será útil o que aprendiches nesta aula de cara a túa aprendizaxe 

futura?  

( “Sí, porque aprendes informática, matemáticas e a respectar as opinións 

de cada un”.  

( “Si. Ademais de aprender cousas de matemáticas importantes aprendín 

a valerme por min sen un profesor, e penso que iso é tan importante 

como os conceptos”. 

( “Si, porque no futuro imos ter que aprender pola nosa conta e ese é un 

bo método, xa que ademais de útil é entretido”. 

( “Si, xa que nas tarefas, cando está un só, sente curiosidades e 

preocupámonos por investigar, buscar. E así, aprendemos a 

desenvolvernos individualmente mellor, sen axuda dun profesor”. 

• Por orden de utilidade podes facer unha lista das ferramentas empregadas?  

(podes estenderte na resposta para que quede ben explicado) 

( (Non recollemos respostas a esta pregunta porque logo de analizalas 

entendemos que o alumnado non comprendía o significado de 

“ferramentas”, e referíronse principalmente a actividades dos módulos) 

• Que foi o que máis che sorprendeu ?.  

( “O que máis me sorprendeu foi que os alumnos/as participasen tanto. 

Pois eu cría que ía ser aburrida e non ía haber quen participase”. 

( “Poder ver os vídeos de outros centros e ver como traballan, e o código 

Baudot”. 

• Despois de traballar neste espazo, pareceríache ben  seguila usando?. 

( “Si. pero non para dar clases enteiras. Penso que debiamos ter máis 

clases de explicación coa profesora, despois ir a aula virtual e así poder 

xuntar todas as diferentes informacións na cabeza”.

( “Si, creo que agora que xa nos manexamos ben nela é cando máis a 

temos que usar”. 
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PARTICIPACIÓN E TRABALLO DO ALUMNADO 

Un dos aspectos máis positivos da experiencia foi a participación do alumnado 

implicado, non só na realización das actividades, senón tamén nos espazos de opinión 

ou interacción, como blogs e foros. Esta elevada participación pódese comprobar 

facilmente empregando a ferramenta “estatísticas” do curso virtual, que permite coñecer 

as veces que cada usuario accede ao curso, as actividades realizadas, os comentarios 

existentes en cada foro e as veces que son lidos, etc. 

A pesar destes elevados datos de participación, pensamos que unha avaliación deste 

aspecto da experiencia debería ir máis alá dunha mera exposición de datos numéricos, 

centrándose máis nos aspectos puramente didácticos da mesma como a mellora da 

motivación do alumnado, incidencia deste recurso no seu rendemento, desenvolvemento 

de capacidades no alumnado, etc. 

Debido á natureza desta experiencia, cunha programación que abarca todo un curso 

académico, non podemos considerar que no momento da redacción deste documento o 

traballo estea rematado, o que imposibilita a recollida de datos finais sobre as melloras 

acadadas no desenvolvemento das competencias no alumnado. Sen embargo si que é 

posible facer unha valoración baseada nas experiencias levadas a cabo nos diferentes 

grupos participantes cos módulos formativos existentes, valoración da que podemos 

extraer información que nos axude a coñecer e mellorar no posible o funcionamento 

deste curso virtual. 

O primeiro aspecto a salientar foi a facilidade xeral amosada polo alumnado para 

empregar os recursos da Aula CESGA, circunstancia que se reflicte  no baixo número 

de mensaxes existentes no Foro de Axuda Técnica, concretamente 24, das cales a 

metade corresponden ás respostas dos administradores. Este número debe ser 

considerado como un bo dato, dada a cantidade de usuarios participantes no curso, 

debido principalmente ás características específicas da plataforma e ao deseño e 

organización do curso. 

Analizando as entradas do alumnado no curso e no blog, sorprendeunos a cantidade de 

conexións realizadas en horario extraescolar, e mesmo en días non lectivos. Este feito 

reforza a sensación que tiñamos os profesores e profesoras participantes de que a 

implicación da maior parte do alumnado nesta experiencia era moi grande. Por 

comentarios dos propios alumnos sabemos que algúns deles, ao non contar cunha 



A Voz das Matemáticas 

66 

conexión a Internet no seu domicilio, empregaron recursos como Bibliotecas 

municipais, aulas de informática locais, centros culturais, etc. Este aspecto incide na 

concepción global que tiñamos deste proxecto, sendo quen de levalo máis alá das aulas. 

A dinámica de traballo dos diferentes grupos participantes é valorada polo profesorado 

como moi boa. Dada a variedade de centros implicados, coas conseguintes diferenzas 

existentes entre o alumnado dos mesmos, cada membro do grupo de traballo analizou 

este aspecto en función das características específicas do seu alumnado (por exemplo, 

un dos grupos participantes foi un Programa de Diversificación Curricular, o que impide 

unha comparación dos seus resultados cos dos restantes). En tódolos casos os logros en 

canto a motivación, implicación do alumnado e consecución de obxectivos é superior ao 

que se acada cos materiais tradicionais. 

Un dos temas que nun principio considerabamos menos próximo ao alumnado, como 

era a Nanotecnoloxía, lonxe de resultar un obstáculo para a realización das actividades, 

converteuse nun acicate da curiosidade dos alumnos e alumnas. Moitos dos 

participantes solicitaron información complementaria para coñecer mellor as 

posibilidades presentes neste novo campo da ciencia. En xeral os temas elixidos 

resultaron motivadores e axeitados para acadar os obxectivos propostos. Tamén foi 

valorada positivamente polo alumnado a organización das actividades por niveis, o que 

axudaba a que o primeiro contacto cos módulos fose sinxelo e accesible a todos eles. 

A implicación do alumnado nalgúns casos chegou a niveis cos que non contaramos nun 

principio, obrigándonos a modificar aspectos estruturais do curso, como a creación dun 

foro de intercambio de experiencias e intereses, ou a incorporación dalgúns deles como 

autores de artigos no blog “A Voz das Mates”. 

Dadas as limitacións temporais que houbo no desenvolvemento desta experiencia ao 

longo deste curso, ao irse creando durante estes meses, botouse en falta unha maior 

comunicación entre o alumnado dos diferentes centros participantes, aínda que ao 

seguirmos traballando no mesmo, pretendemos que antes do verán se poñan en práctica 

varias iniciativas concretas que desenvolvan esta posibilidade. 

Como complemento a esta avaliación, elaborada en base á información recollida polo 

profesorado, quixemos coñecer a valoración que o alumnado facía dos contidos do 

proxecto: módulos, actividades, recursos, etc. Con este fin pasouse un breve 
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cuestionario ao alumnado participante, do que facemos seguidamente un pequeno 

extracto coas respostas que consideramos máis salientables. 

Valoración dos contidos da aula

• Cres que é axeitado o feito de partir dunha noticia do xornal para aprender 

matemáticas?  

( “Si é axeitado. Porque a xente métese  máis no tema a través da noticia 

do xornal”. 

( “Si porque así aparte das matemáticas aprendemos e sabemos noticias, 

pero sobre todo porque usan contidos aparte, sen ser problemas ou 

contas”. 

• Cal foi a noticia  máis  sorprendente?.  

( “Para min foi o da nanotecnoloxía, porque no sabia que se podía medir 

nunhas cantidades tan pequenas”. 

( “A das manifestacións. Quedei abraiada coa forma en como manipulan os 

datos cada un por beneficio propio”. 

• Paréceche máis fácil ou máis difícil que se traballamos coma sempre?.  

( “Máis difícil, pero mais divertido, e menos aburrido. E así é difícil elixir”. 

( “Nin máis fácil, nin máis difícil, simplemente é unha maneira diferente de 

facer as cousas, con iso traballamos a nosa capacidade de adaptación”. 

• Aprendiches máis ou menos que  traballando do xeito habitual?.  

( “Creo que menos pero o mesmo tempo creo que o que aprendín vai moito 

máis claro”. 

( “Penso que aprendín igual con respecto aos contidos que aprendín outros 

métodos de traballo que antes non sabía”. 

• Fai un pequeno comentario de para que serven as matemáticas. 

( “Pregunta difícil... en fin,as matemáticas son unha ferramenta máis para a 

vida,unha parte fundamental das carreiras de ciencias e unha boa maneira 

de exercitar o cerebro”. 
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( “As matemáticas serven para case todo na nosa vida porque este curso 

estamos descubrindo que están en case todos os aspectos e problemas que 

teñamos na vida”. 

( “As matemáticas non poden illarse como un campo que só serve para 

determinadas situacións: experiencias en física, enxeñería… senón que 

simplemente s matemáticas forman parte do noso “ecosistema”, do que nos 

rodea. Mesmo a natureza se rexe, en moitas cousas, polas matemáticas. Está 

presente na nosa vida cotiá, por iso é importante coñecelas, para aprender a 

desenvolverse e a relacionarse co noso medio, ademais de explicar 

fenómenos fundamentais”. 

• Cal foi o módulo que che gustou máis? Por que? (pola noticia tratada, pola 

forma de tratala,…) 

( “O que mais me gustou foi o de nanotecnoloxía , pola noticia que se 

publican e porque os exercicios eran interesantes e facían pensar e saber que se 

pode medir tamén en moi pequenas cantidades”. 

FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE TRABALLO 

A pesar de que esta experiencia nace cun obxectivo claro encamiñado a favorecer o 

desenvolvemento de certas competencias no alumnado, logo de varios meses de 

traballo, os profesores e profesoras participantes debemos reflexionar sobre o que 

aportou á nosa actividade docente.  

Dende un principio fomos conscientes das dimensións do traballo que pretendíamos 

realizar, e dos obstáculos inherentes ás características do noso grupo: oito profesores e 

profesoras que traballan en oito centros diferentes, con oito programacións didácticas 

diferentes e situados en oito localidades diferentes. Ademais as circunstancias 

profesionais tamén resultaban variadas: profesorado con ampla experiencia docente 

colaborando con outros membros de recente incorporación ao posto. 

A diversidade e a dispersión aparecían como un obstáculo de partida, pero se 

analizamos a experiencia dende a perspectiva que temos hoxe, todos coincidimos en que 

resultaron ser características que contribuíron en gran medida ao crecemento do que 

hoxe é “A Voz das Matemáticas”. 
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Moitos dos membros do grupo careciamos de experiencia previa no traballo con cursos 

virtuais (como profesores, non como alumnos), e máis aínda no seu deseño e 

elaboración. Podemos dicir que “A Voz das Matemáticas” proporcionounos unha 

formación  completa neste aspecto, e serviu ademais para comprender a potencia e 

posibilidades reais que teñen moitos recursos e ferramentas tecnolóxicas de cara a 

mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

A pesar de que todos recoñecíamos previamente as posibilidades da prensa como 

recurso didáctico, esta experiencia proporcionounos unha visión máis global e completa 

da dimensión real destas posibilidades, e das vantaxes de traballar con este recurso en 

comparación con outros máis tradicionais. Os compoñentes do grupo de traballo 

coincidimos en que non só cambiou a nosa forma de entender o ensino, senón tamén de 

ver a prensa. 

Despois da recente modificación da lexislación educativa, todos os profesores e 

profesoras participantes coincidiamos na preocupación polas esixencias de modificación 

do noso traballo, que estaban implícitas na consideración das competencias básicas 

como centro sobre o que se debía artellar o proceso de ensino-aprendizaxe. A pesar de 

que tiñamos información e formación teórica sobre o traballo con competencias, a súa 

presenza nas nosas aulas non ía máis alá de exemplos illados, sendo conscientes 

ademais das dificultades que presentaba a avaliación do desenvolvemento das 

competencias básicas por parte do alumnado. Neste sentido podemos dicir que “A Voz 

das Matemáticas” foi para nós o primeiro exemplo de planificación e realización dunha 

experiencia global de aula deseñada para traballar, desenvolver e avaliar competencias 

básicas. 

Este traballo ademais permitiunos reflexionar en profundidade sobre moitos aspectos da 

nosa práctica docente, dende obxectivos xerais ata circunstancias concretas de 

organización de centro. En todo momento os debates foron moi enriquecedores e as 

diferenzas de criterio sempre foron entendidas como un elemento positivo e non como 

un obstáculo para avanzar. Neste sentido o funcionamento do grupo de traballo debe ser 

avaliado moi positivamente, pois todos coincidimos en que a metodoloxía utilizada 

debe ser mantida de cara ao futuro. 

En canto ás posibles deficiencias ou circunstancias a mellorar neste apartado, a principal 

sería unha maior coordinación nos tempos para a posta en práctica dos módulos na 
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clase. Sen embargo entendemos que esta deficiencia foi debida principalmente a non 

contar con tódolos módulos rematados dende o comezo do curso, o que implicou que se 

foran incorporando ás aulas en diferentes momentos, condicionados polas diferentes 

programacións didácticas. 

PROPOSTAS DE FUTURO 

Tendo en conta que esta experiencia nace coa vontade de ter continuidade ao longo de 

varios cursos escolares, resulta necesario facer unha reflexión sobre as medidas a ter en 

conta de cara a garantir esta continuidade, así como a resolver os erros ou deficiencias 

que se detectaron nesta primeira implementación da mesma. 

Un dos aspectos que debería estar presente no traballo coa aula virtual no vindeiro curso 

debe ser a coordinación intercentros, procurando que a interacción entre os grupos 

participantes sexa maior. Unha medida que pode axudar á consecución deste obxectivo 

sería a planificación conxunta ao comezo do curso dun calendario de aplicación dos 

módulos incorporados á aula virtual. Esta planificación incorporaríase á programación 

didáctica de cada centro, o que evitaría os atrancos motivados este ano pola súa 

incorporación unha vez comezado o curso. 

O feito de contar co curso virtual dende os primeiros días do curso académico facilitará 

no futuro a organización interna dos diferentes centros, sobre todo en relación á 

utilización das aulas de informática dos mesmos; posto que este ano esta cuestión de 

intendencia chegou a dificultar o traballo nalgún momento. 

Continuar coa selección de novas de interese, programando dende o mes de setembro un 

calendario para a incorporación de novos módulos ao curso virtual. Tamén está prevista 

unha revisión das actividades actuais, de cara a valorar a posible modificación ou 

ampliación dos itinerarios formativos. 

Sería interesante implicar a un importante número de alumnos na colaboración co blog 

“A Voz das Mates”, os foros e o desenvolvemento dun novo espazo de participación 

que este ano aínda está en fase de creación: a wiki “A Voz das Mates”. Posiblemente os 

membros do grupo de traballo debéramos planificar estratexias que fomenten esta 

participación: proposta de traballos voluntarios, incorporación ao blog dos resultados 

dalgunhas actividades, etc. 
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Somos conscientes tamén de que as posibilidades que nos brinda a plataforma na que 

elaboramos o curso virtual non foron desenvolvidas na súa totalidade, polo que 

pretendemos incorporar novas actividades que permitan o emprego destes recursos, 

como a videoconferencia, o chat entre alumnado de diferentes grupos e calquera outra 

que poida contribuír á mellora desta experiencia. 

Un aspecto a ter en conta en relación ao futuro será o ritmo de traballo do grupo, pois 

entendemos que deberemos atopar un equilibrio entre o ritmo elevado que motivou a 

necesidade de estruturar e elaborar un curso virtual partindo de cero, e o risco de que 

poida aparecer unha excesiva relaxación ante a sensación equivocada de que o traballo 

está rematado. Entendemos que será necesaria a elaboración dunha axenda dende o 

principio do vindeiro curso que nos permita manter vivo este proxecto, facelo medrar e 

acadar así unha mellora sensible na calidade do ensino das Matemáticas dende as nosas 

aulas. 
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V. MENCIÓNS E AGRADECEMENTOS 

Non queremos rematar esta memoria sen facer explícito o noso agradecemento ás 

persoas e entidades que, coa súa colaboración, axudaron no desenvolvemento desta 

experiencia. 

Agradecemos ao CESGA a cesión dun espazo dentro da súa plataforma virtual, e ao seu 

persoal a boa disposición que en todo momento tiveron para axudarnos a resolver os 

poucos problemas que foron xurdindo no desenvolvemento da nosa experiencia. 

Facer unha mención especial do programa Prensa-Escuela de La Voz de Galicia pola 

súa colaboración co noso grupo de traballo, así como pola cesión dun espazo dentro da 

súa estrutura para o noso blog “A Voz das Mates” e todo o seu esforzo e dedicación por 

fomentar a presenza da prensa como recurso didáctico nos diferentes niveis educativos. 

Queremos tamén dar as grazas aos compañeiros e compañeiras dos nosos centros de 

traballo que nos axudaron, ben directamente coa colaboración nas actividades ou 

indirectamente, favorecendo a posibilidade de que empregáramos a aula de informática 

ou outros recursos. 

Por último quereríamos dar as grazas aos alumnos e alumnas dos centros CPI Viaño 

Pequeno, IES Laxeiro, IES Sánchez Cantón, IES Rosalía de Castro, IES A Sangriña, 

IES nº 1 de Ordes, IES de Valga e CPI Dos Dices pola súa participación neste proxecto, 

as súas achegas para melloralo e a súa boa actitude ante os posibles erros deste traballo. 

Somos conscientes de que sen eles a experiencia non tería sentido, e co seu traballo 

conseguen animarnos para que “A Voz das Matemáticas” siga a medrar no futuro.  
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ANEXOS 



MAPA CONCEPTUAL DO PROXECTO 





NIVEL 1



1.2.2. Comparte! 









NIVEL 2





2.2.2. Comparte 





NIVEL 3 







NIVEL 1





1.3.1. Elaborade en grupo 

1.3.2 Compartide 





NIVEL 2 

2.1. Viaxa 



2.1.1. Reflexiona 

2.1.2. Opina 

2.2.1. Elabora! 



2.2.1. Envía! 



2.4.1. Observa! 

2.4.2. Comenta! 



NIVEL 3 



3.2.1. Pescuda! 

3.2.2. Comparte! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

1

Debate

Atención: comezamos! 

INICIO
Enreda



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

2

NIVEL 1 

1.1 Compara! 

1.2 Reflexiona! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

3

1.3.1 Actúa! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

4

1.3.2. Comparte! 

NIVEL 2 

2.1. Deduce! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

5

2.2. Aplica! 

2.3. Reflexiona! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

6

2.4. Deduce! 

2.5.1.Calcula! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

7

2.5.2. Comparte! 

2.6.1. Pescuda! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 3: Timos e Estafas. 

8

2.6.2. Comparte e opina! 

2.7. Infórmate! 

Fonte deste video: SM 
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NIVEL 3 

Infórmate! 

3.1.1. Reflexiona! 
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10

3.1.2. Envía! 

3.2.1. Reflexiona! 
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3.2.2. Debate! 

3.3.1. Infórmate! 
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3.3.2. Envía! 

3.4.1. Pescuda! 

3.4.2. Comenta! 
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3.5.1. Infórmate! 

3.5.2. Envía! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 4: Estatística. 

1

INICIO
Atención: comezamos! 
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 NIVEL 1 

1.1.1. Observa! 

1.1.2. Comparte! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 4: Estatística. 

3

1.2. Conta! 

1.3. Analiza! 
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4

1.4. Reflexiona! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 4: Estatística. 

5

1.5.1.Analiza!
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6

1.5.2. Expresa! 

1.6.1. Elabora! 

1.6.2. Envía! 
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 NIVEL 2 

2.1.1. Observa! 

2.1.2. Opina! 
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8

2.2. Analiza! 
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2.3.1. Investiga! 
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2.3.2. Envia! 

2.4.1. Actuade! 

2.4.2. Compartide! 
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2.5.1.Reflexiona! 

2.5.2. Comenta! 
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NIVEL 3 

3.1.1. Elaborade! 

3.1.2. Envío! 
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3.2. Autoavaliate! 
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3.3.1.Enreda! 



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 4: Estatística. 

15

3.3.2. noticia codificada 
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INICIO

Atención: comezamos! 

NIVEL 1 

1.1. Observa! 

1



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 5: Funcións. 

1.2. Analiza! 

2



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 5: Funcións. 

1.3. Examina! 

3



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 5: Funcións. 

NIVEL 2 

2.1.1. Reflexiona! 

2.1.2. Opina! 

2.2. Averigua! 

4
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2.3. Calcula! 

5



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 5: Funcións. 

2.4.1. Razoade! 

6



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 5: Funcións. 

2.4.2. Envíade! 

 NIVEL 3 

3.1. Constrúe! 

7
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3.2.1.Compara! 
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3.2.2. Envia! 

9



A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 5: Funcións. 

3.3.1. Investiga! 
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A VOZ DAS MATEMÁTICAS. Módulo 5: Funcións. 

3.3.2. Envía! 

12
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COMPLEMENTARIAS 

Wiris

Geogebra

13
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Enviar complementarias 

14
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Amplia! 



INDICACIÓNS DE ACCESO AO ESPAZO ”A VOZ DAS MATEMÁTICAS” 

Para acceder á aula virtual na que se aloxa o curso “A Voz das Matemáticas” deberá 
entrar na páxina web http://aula.cesga.es e introducir os seguintes datos: 

Nome de usuario: invitado-avm 
Clave de acceso: avm 


