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Introdución 

 

Poderémoslle dicir adeus ao software?  

 

Fai dez anos podía soar a ciencia ficción, pero co rápido que evoluciona case todo o 

relacionado coa tecnoloxía, resulta que a competencia entre software e servizo é cada 

vez máis forte. E, como adoita ocorrer nestes casos, o máis probable é que a solución 

máis nova termine por gañarlle a partida á veterana. E, se a evolución dos servizos 

online mantense ao ritmo actual, é probable que non tardemos demasiado tempo en 

presenciar un cambio tan importante como a transición a un novo modelo de traballo 

baseado na nube. 

Un servizo, basicamente é unha aplicación que, no canto de ser instalada de maneira 

local no computador no que se vai a utilizar, atópase nun servidor. Nalgúns casos, para 

empregar a dicir aplicación é necesario contar con outro programa específico para tal fín 

no PC desde o que se desexa utilizar. Con todo, dun tempo para acó están a proliferar os 

servizos accesibles desde o navegador web (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.). 

Nalgúns casos é necesario instalar un plugin (complemento) nos mesmos para que todos 

funcionen ben, pero noutros basta coas funcións do propio navegador. Tan só hai que 

abrir a páxina web asociada ao servizo e empezar a traballar coas súas ferramentas. 

Para usar estes servizos só necesito un navegador compatible co servizo (moitas das 

últimas versións destes programas son compatibles con eles) e, claro, unha conta de 

usuario que permita acceder a todas as funcións do servizo. 

Para acceder ao mesmo, tan só terás que ir á páxina web de acceso, identificarche co teu 

nome de usuario e contrasinal e, nuns segundos, xa poderás empezar a traballar.  

Estes servizos online teñen unhas interfaces deseñadas para ?para o gran público? polo 

que adoitan ser realmente sinxelo o seu manexo, máis mesmo que as aplicacións coas 

que compiten. 

Ademais, como aínda non adoitan contar con tantas funcións como as súas versións 

“offline”, case non hai que dedicar tempo a aprender como funcionan.  

 

Exemplos de suites ofimáticas: 

 

 Google Docs (https://docs.google.com) 

 Microsoft Office online (www.microsoft.es) 

 Zoho Work online (www.zoho.com) 

 ThinkFree online (www.thinkfree.com) 

 

Neste módulo veremos as posibilidades que poderemos obter da suite ofimática Google 

Docs. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/
http://www.microsoft.es/
http://www.zoho.com/
http://www.thinkfree.com/
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Recursos didácticos co uso das TIC: Servizos de Google. Uso 
didáctico 

 
A continuación veremos algúns dos moitos servizos de Google, todos eles gratuítos, que 

poden resultar de interese para calquera docente independentemente da materia que 

imparta. 

Gmail 

Gmail é un servizo de correo web que ofrece Google. Algunhas das súas características 

son: 

 

 Almacenamento: 7GB, en constante aumento. 

 Protección eficaz contra o spam 

 Acceso: Correo web, reenvío automático e acceso 

POP3 gratuítos. 

 Filtro de mensaxes que dispón de moitas opcións 

máis alo de etiquetar as mensaxes automáticamente. 

 O tamaño máximo de cada mensaxe (texto e archivos xuntos) é de 20 

MB. 

 Á páxina de correo (que tamén pode cifrarse por SSL) se accede dende: 

http://www.gmail.com 

 Gmail está dispoñible para dispositivos móbiles, aínda que Gmail 

movile no presenta todas as características do servizo tradicional. 

Google Calendar 

Calendar é unha axenda vía web, que proporciona aos 

usuarios a posibilidade de xestionar eventos persoais  

e/ou profesionais. 

Para poder utilizar “Google Calendar” hai que dispoñer  

dunha conta de usuario de Google (por exemplo, unha  

conta Gmail) 

 

Algunhas das súas características son: 

 

 Permite invitar amigos ou compañeiros aos eventos, e compartir parte da 

súa información con certos usuarios de “Google Calendar”. Permite a 

creación de varios calendarios. 

 Permite reutilizar a información contida noutras axendas como 

Microsoft Outlook ou Yahoo! Calendar. 

 Envío de recordatorios de eventos a teléfonos móbiles 

gratuíto. 

Google Docs 

 

Google Docs é un servizo gratuíto de Google, que permite crear, 

almacenar e administrar documentos de texto, follas de cálculo e 
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presentacións de diapositivas directamente dende Internet, sen necesidade dun programa 

externo. 

 

Algunhas das súas características son: 

 

 Permite tamén cargar e descargar arquivos de distintos formatos. 

 Non require instalación xa que traballa vía web de forma remota. 

 Permite publicar documentos directamente na web coma se se tratase de 

páxinas web. 

 Permite compartir documentos con outros usuarios de Google Docs. 

 

Blogger 

 

Blogger, é un servizo de Google para crear e publicar blogs de xeito moi sinxelo. Non é 

necesario instalar ningún programa no noso equipo. Esta utilidade xa foi vista no 

módulo anterior. 

 

Google Grupos 

 

Google Grupos é unha ferramenta que permite crear grupos con intereses comúns. 

Algunhas das súas características son: 

 

 Crear páxinas web personalizadas do grupo. 

 Personaliza o aspecto e os gráficos do teu grupo. 

 Subir arquivos para compartilos cos outros membros do grupo. 

 Compartir perfís de membros. 

Google Talk. 

Google Talk é unha ferramenta que permite comunicación instantánea a través dunha 

rede. É necesario descargar e instalar a aplicación Google Talk.  

Algunhas das súas características son: 

 

 Mensaxería instantánea: Chat en tempo real.  

 Chamadas de voz gratuítas de PC a PC: Con 

persoas que estean conectadas e usen Google Talk. 

 Enviar e recibir mensaxes de voz: se a persoa á que chamas non está 

dispoñible. 

 Notificacións de Gmail no teu escritorio: cando accedas a Google Talk, 

recibirás notificación das mensaxes novas que chegan a Gmail. 

Google Tradutor 

Google Tradutor é unha ferramenta que permite tradución instantánea de varios idiomas 

de textos ou sitios web. 
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Google Maps 

Google Maps é un servizo de mapas en  Web. 

Ofrece imaxes de mapas desplazables, así 

como fotos satélite do mundo enteiro e ata a ruta 

entre diferentes localizacións. É similar a  Google 

Earth, unha aplicación Windows/Mac/Linux que 

ofrece vistas do Globo terráqueo impactantes, pero 

que non é fácil de integrar a páxinas Web. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Como acceder a estes servizos? 
 
 

Aínda que estes servizos de Google son gratuítos, para acceder a algúns deles é 

necesario dispor dunha conta de usuario en Gmail, así que imos empezar por crear unha. 
 

Tecleamos a dirección  http://www.google.es na barra de direccións do noso navegador 

e picamos no enlace “Gmail” da esquina superior esquerda: 
 
 

 
 
 

 

 
 
  
 

Picamos  en “Apúntate a Gmail” e enchemos todos os datos do formulario que aparece a 

continuación. 
 
 

 
 
 

http://www.google.es/
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A partir de agora poderemos entrar á nosa conta de tres formas distintas: 

 

 Desde a páxina de Google, picando no enlace  “gmail”. 

  Desde a dirección www.gmail.com 

 Desde a páxina de Google, picando no enlace “Acceder” da esquina superior 

dereita: 

 

 
 

As ferramentas ofimáticas online permítennos acceder a procesadores de texto, follas de 

cálculo e outras aplicacións ofimáticas sen necesidade de ter instalado o software das 

mesmas no noso computador e, en xeral, sen necesidade de ter unha licenza das mesmas.  

http://www.gmail.com/
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Existen varias ferramentas deste tipo como slideshare, sliderocket, thinkfree, zoho, 

microsoft office online,  etc. 

 

Entre as vantaxes que teñen estas aplicacións sobre as instaladas no noso equipo, como 

Open Office ou  Microsoft office podemos destacar que: 

 

 Non é necesaria ningunha instalación. 

 É independente do sistema operativo. 

 Pódese ter acceso aos documentos desde calquera equipo que teña unha 

conexión a Internet, sen necesidade de levar os documentos connosco. 

Ata podemos publicalos directamente en Internet para que poida velos 

calquera persoa pois, por exemplo, Google docs proporciónanos unha 

dirección de páxina web (url) accesible moi facilmente para publicar os 

documentos que realicemos. 

 É posible realizar documentos que son modificados simultaneamente por 

varios autores, e levar unha historial das modificacións que realiza cada 

un deles. 

 Pódense realizar exames ou cuestionarios con preguntas de resposta 

aberta ou pechada para ser enviados por correo electrónico aos alumnos 

e as respostas dos mesmos serán automaticamente reflectidas nunha folla 

de cálculo, co que a súa corrección pódese automatizar. 

Entre os inconvenientes hai que  sinalar: 

 

 A necesidade dunha conexión fiable a 

internet, aínda que tamén existe a 

posibilidade de traballar offline durante certo 

tempo e despois, cando teñamos conexión, 

subir os cambios ao servidor de Internet. 

 Os datos non se gardan no disco duro do 

noso computador senón nos servidores da empresa que nos proporciona 

a aplicación, polo que se esta decide deter este servizo non teriamos 

acceso a eles,   aínda que se o desexamos pódense descargar ao noso 

disco local. 
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Que podemos facer en Google docs? 
 

 Crear e compartir traballo online. Crear, editar e subir documentos. 

Importar documentos, follas de cálculo e presentacións existentes ou 

crear outros novos desde cero. 

 Acceder e editar desde calquera parte. O único que se necesita é un 

navegador web. Os documentos almacénanse online de forma segura. 

 Compartir os cambios en tempo real. Invitar a outros usuarios a 

visualizar os documentos e realizar modificacións conxuntamente e de 

forma simultánea. 
 

Acceder a Google Docs 
 
 
Podemos acceder a Google Docs de varias formas diferentes: 
 

 Tecleando a dirección http://docs.google.com/ na barra de direccións do 

noso navegador: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desde a nosa conta de correo de Gmail, picando no enlace Docs da 

esquina superior esquerda: 
 
 

http://docs.google.com/
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 Desde a páxina principal de google http://www.google.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/
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Traballar con Google Docs 
 
 
Esta é a pantalla principal de Google Docs: 
 
 

 
 
 

Crear un novo documento. 
 

Para comezar a traballar cun novo documento 

picamos no Menú “Nuevo” e seleccionamos o tipo 

de documento que desexamos crear: 

 

 Documento: arquivo de texto estilo Writer ou 

Word. 

 Presentación: presentación de diapositivas 

estilo Impress ou PowerPoint. 

 Hoja de cálculo: folla de cálculo estilo Calc 

ou Excel. 

 Formulario: permite crear formularios  con 

distintos tipos de preguntas: selección, 

opcións, ... 

 Dibujo: permite crear debuxos, insertar texto, 

formas en imaxes, etc. 

 Colección: carpetas para poder ter clasificados os documentos elaborados con Docs. 

 Desde la plantilla…: persoais de documentos preformateados: calendarios, 

follas de cálculo, fondos, planificadores de traballo, albums, listas de 

contactos, ... 
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Compartir un documento. 

 

Os documentos que cremos sempre estarán á nosa 

disposición en Google Docs, aínda que tamén 

podemos descargalos ao noso equipo local en 

distintos formatos como veremos máis adiante. 

Pero hai dúas características que fan de Google 

Docs un bo recurso educativo. Unha delas é a 

posibilidade de compartir os nosos documentos 

con outros usuarios, permitindo que poidan 

participar na súa elaboración, ata de forma 

simultánea.  

 

Para compartir un documento  bastará seguir os 

seguintes pasos: 

 

 Na lista de documentos selecciona 

o documento ou documentos a 

compartir. 

 Clic en “Acciones” → “Compartir” → “Configuración del uso 

compartido...”  

 Escribe o enderezo do correo 

electrónico dos usuarios ou as 

listas de correo que queiras 

engadir na caixa “Añadir a 

personas”. 
 Selecciona como 

colaboradores ou como 

lectores na lista desplegable. 

 

 

 

 

  

 Agrega unha mensaxe e fai 

clic en Enviar invitación (isto 

é opcional). É aconsellable 

xuntar unha breve descrición 

da invitación de colaboración co fin de que o usuario do recurso 

compartido teña coñecemento da finalidade do recurso compartido. 

 Para rematar facer clic en “Compartir”. 
 

 

Propietarios  
 

 Poden editar documentos, follas de cálculo e presentacións, así como 

invitar a outros colaboradores e lectores. 

 Poden suprimir documentos, follas de cálculo e presentacións e, polo 

tanto, eliminar a autorización de acceso a colaboradores e lectores. Algo 

a ter en conta: para suprimir completamente un documento, unha folla 

https://docs.google.com/
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de cálculo ou unha presentación e eliminar a autorización de acceso a 

este elemento, debes suprimilo e, a continuación, Baleirar a papeleira. 

 

Colaboradores  
 

 Poden editar documentos, follas de cálculo e presentacións. 

 Poden invitar a outros colaboradores e lectores ou suprimilos (se o 

propietario deulles permiso). 

 Poden exportar ao seu disco duro local unha copia do documento, a folla 

de cálculo ou a presentación. 

 

 

Lectores  
 

 Poden ver a versión máis recente dun documento, unha folla de cálculo 

ou unha presentación, pero non realizar cambios. 

 Poden exportar ao seu disco duro local unha copia do documento, a folla 

de cálculo ou a presentación. 

 

Á hora de compartir un documento, ten en conta as seguintes características que 

dependen do tipo do mesmo: 
 
 

Documentos:  
 

Se estás editando un documento ao mesmo tempo que outro colaborador, aparecerá un 

cadro na parte inferior esquerda da pantalla no que se indicará o nome do colaborador 

co que esteas traballando. 

Ata 10 persoas poden editar un documento ao mesmo tempo. Con todo, podes compartir 

un documento con 200 persoas (tanto se engades colaboradores coma se engades 

lectores, o total non pode superar os 200 usuarios). 
 

Follas de cálculo:  
 

Se varias persoas están editando ou visualizando unha folla de cálculo ao mesmo tempo, 

abrirase a ficha Debater, onde poderás ver unha lista cos nomes desas persoas. Desde 

esta lista poderás chatear con esas persoas, entre outras cousas, sobre os cambios que se 

están facendo nas follas de cálculo ou sobre calquera outro tema que desexes. 

Ata 50 persoas poden editar de forma simultánea unha folla de cálculo. Podes compartir 

unha folla de cálculo con ata 200 colaboradores ou lectores.  
 

Presentacións:  
 

Se máis dunha persoa á vez edita unha presentación, os nomes dos colaboradores 

simultáneos mostraranse na esquina inferior dereita. Ademais, poderás conversar con 

outros lectores e colaboradores no modo Ver presentación (dispoñible na parte superior 

dereita da páxina "Editar"). 

Ata 10 persoas poden editar unha presentación ao mesmo tempo. Con todo, podes 

compartir unha presentación con 200 persoas (tanto se engades colaboradores coma se 

engades lectores, o total non pode superar os 200 usuarios). 
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Publicar un documento. 
 
 

Para publicar un documento podemos facelo de dúas formas: dende o propio documento 

ou dende o directorio de documentos. 

 

 Abrindo o documento e a continuación picar no botón “Compartir” da 

esquina superior dereita: 
 

 
 

Veremos que debaixo da opción de 

“Compartir” aparece a de “Publicar 

como página web...”. Se picamos 

nela abrirase unha nova fiestra como 

a seguinte: 
 

 
 

 
 
 

Picamos no botón “Publicar documento” e en poucos segundos teremos o documento 

accesible en Internet coma se tratásese dunha páxina web. Na seguinte pantalla Google 

indicaranos a súa 

URL: 
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o outro método é similar pero dende o propio directorio de documentos:  

 
 

E veremos a ventá de publicación do documento descrita anteriormente. 
 
 

 
O caderno do profesor 

 

Parece un pouco absurdo que, en 

pleno século XXI, coas TIC á orde do 

día nos centros educativos, máis do 

80% dos centros educativos sigan 

optando polo caderno en libreta, cando 

pola rede existen numerosas 

alternativas “totalmente gratuítas” e, 

que permiten unha maior flexibilidade 

e personalización.  

Juan José de Haro, experto en redes 

sociais educativas, cólganos na súa 

blog diferentes persoais para o seu uso 

na aula: 

 Control de clase. Caderno do 

profesor 

 Control de ausencias 

 Fichas de titoría 

As plantillas pódense descargar da 

seguinte ligazón (navegando pola páxina até atopar a plantilla que nos interese) e, 

simplemente dar clic en “utilizar esa plantilla” (imprescindible conta en Google). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jjdeharo.blogspot.com/2010/08/algunas-plantillas-de-google-docs-para.html
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Proposta de actividades co uso de Google Docs 
 

As actividades propostas a continuación  son exemplos de posibles aplicacións de 

Google Docs nos centros educativos: 
 

 Todas as actividades deben ser realizadas en grupos de entre 2 e 4 

persoas. 

 En todas elas un dos membros do grupo deberá encargarse de “iniciar” o 

documento e invitar aos demais a compartilo. 

 Sería conveniente que en cada actividade fose unha persoa diferente a 

que iniciase o documento. 

 

1. Elaborar apuntes compartidos. 

Unha aplicación de Google Docs podería ser elaborar apuntes para a nosa materia  

colaborando entre profesores do mesmo ou de distintos centros. Nesta actividade 

teremos que elaborar un documento sobre “Servizos de Google”. Cada membro do 

grupo elixirá un dos seguintes temas: 
 

 Enumerar algúns dos distintos servizos de Google. 

 Que é Google Docs?. 

 Posibles aplicacións educativas e Google Docs. 

 Vantaxes e desvantaxes de Google Docs. 

 

2. Seguimento dos alumnos entre distintos  profesores. 

Outra aplicación de Google Docs pode estar en elaborar unha folla de cálculo para 

controlar o seguimento dun grupo de alumnos. Por exemplo supoñamos que o noso 

centro está participando nun programa Comenius e desexamos controlar o avance dos 

alumnos  do proxecto nas tarefas que teñen que realizar en distintas materias. Para iso 

podemos crear unha folla de cálculo similar á seguinte: 
 

Segue os pasos descritos a continuación para realizar a tarefa: 

 

 Un membro do grupo crea a folla de cálculo e invita  aos demais a 

compartila. 

 Os restantes membros do grupo cobren os datos referentes ao progreso 

dos alumnos na súa materia. 
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3. Seguimento das faltas de asistencia. 

O sistema é similar ao visto na anterior actividade.  
 

 
 

Pódese informar aos pais sobre as faltas que tivo o seu fillo utilizando a opción 

“Compartir”. O maior problema desta opción é que, debido á lei de protección de datos, 

a non ser que os pais dean autorización para que todos poidan ver as ausencias de todos 

os alumnos non se poderá publicar a lista completa e terase que realizar un control de 

acceso particularizado. Se só hai algúns pais que non dan a súa autorización poderíase 

utilizar a opción de ocultar filas para que as dos alumnos non autorizados non sexan 

visibles. 
 

 

4. Realizar un cuestionario mediante o correo electrónico. 

Os formularios de Google Docs proporciónannos a utilidade de realizar cuestionarios 

aos alumnos para que estes respóndanos utilizando o seu correo electrónico e facilitando 

enormemente a súa corrección, xa que esta pódese automatizar. 

 

Segue os pasos descritos a continuación para realizar a tarefa: 

 

 Un membro do grupo crea o formulario e mándallo aos demais por 

correo electrónico. 

 Os restantes membros do grupo cobren o formulario. 

 Revísanse os resultados en grupo. 
 

 
5. Propor aos alumnos que preparen unha presentación en grupo. 

Podemos pedir a un grupo de alumnos que prepare e expoña unha presentación de clase 

empregando Google Docs.  

Segue os pasos descritos a continuación para realizar a tarefa: 

 

 Un membro do grupo crea unha presentación sobre “Servizos de 

Google” e invita aos demais a participar nela. 

 Cada membro do grupo elabora unha diapositiva describindo un servizo 

de Google. 

 Publícase  a presentación. 

 
6. Seguimento das materias para entrevista cos pais/nais na titoría. 

Cando un pai ou nai solicita unha entrevista co titor, debemos solicitar información do 

seguimento do alumno en cada materia para saber a progresión da súa aprendizaxe, o 
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seu comportamento, faltas de asistencia, etc. Isto lévanos a ter que pasar unha folla que 

recolla os datos a cada profesor/a do equipo docente, posteriormente recoller as follas e 

facer un baleirado para informar aos seus pais.  

Unha solución moi práctica e facer un modelo de ficha se seguimento e publicala en 

Google Docs, invitar a cada profesor/a do equipo docente a encher ese documento que 

posteriormente poderiámolo compartir ou imprimir para darlle a información ao pai/nai 

do alumno/a. 

 

 

 
 

NOTA: 

 

 

 

Esta documentación esta subvencionada pola 

Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria  

 

 

Este documento está baixo a licenza Creative Commons  

CC-BY-SA 

 

 

http://www.edu.xunta.es/web/
http://es.creativecommons.org/licencia/

