
INSTRUCIÓNS PARA O SEGUIMENTO A DISTANCIA DA MATERIA DE 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC) DE 4º DA ESO 

ANTE A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL DEBIDA Á 

CRISE DO CORONAVIRUS COVID-19: 

 

Santiago de Compostela 

15 de marzo de 2020 

 

Estimados alumnos, 

 

Ante a suspensión da actividade docente presencial debida á crise do 

coronavirus COVID-19 trataremos, na medida do posible, de seguir coa formación nos 

contidos propios da materia a distancia. Así, prégovos que esteades atentos tanto 

á aula virtual da materia como ao correo electrónico. 

 Na aula virtual da materia establecerase un foro de dúbidas ex professo para 

establecer unha comunicación fluída entre todos os membros do grupo mentres dure 

esta situación. Así mesmo, existe un foro de novas onde se publicarán notificacións 

importantes, de ser o caso. 

Os días que se imparte a materia (martes, xoves e venres) debemos estar 

especialmente atentos a ditos foros. Por suposto, podedes realizar todas aquelas 

cuestións que estimedes oportunas, relacionadas coa materia, en calquera momento 

tal e como viñamos facendo ao longo do curso. Comprométome a darlles resposta tan 

pronto como sexa posible. 

Como sabedes, a marcha da materia está sendo máis rápida do inicialmente 

previsto, polo que contamos con certa marxe de manobra temporal. No que 

respecta á 2ª avaliación, están realizadas todas as actividades inicialmente propostas. 

Estaría pendente de entrega a tarefa relativa a edición de vídeo co software libre 

Kdenlive. Este software só se pode instalar nos sistemas operativos GNU/Linux ou 

Mac OS X, pois en Windows non está dispoñible temporalmente. Son consciente que 

a maioría de vos non dispoñedes deste tipo de sistemas operativos nos vosos 

domicilios, polo que seguiremos as seguintes pautas: 

1) Aquelas persoas que poidan traballar con Kdenlive nas súas casas, 

entregarán a tarefa tal e como estaba prevista na sección que se habilite na 

aula virtual da materia. 

2) As persoas que non dispoñan de Kdenlive deberán facer entrega dos vídeos 

e imaxes que empregarían á hora de realizar a tarefa se dispuxeran de Kdenlive 

(o audio xa o teño á miña disposición, pois entregástelo con anterioridade). 

 

Lembrade seguir as instrucións que se establezan na sección de entrega 

da referida tarefa na aula virtual (data de entrega, número de arquivos, 



nomeamento de arquivos, etc.). Dadas as circunstancias que estamos a vivir será 

suficiente con que un só dos dous membros dos equipos establecidos para realizar a 

presente tarefa faga entrega da mesma en tempo e forma (de todos os xeitos, 

recoméndase que ambos membros do equipo realicen a entrega por separado se é 

posible). Lembrade indicar con que compañeiro ou compañeira vindes realizando a 

tarefa. As persoas que realizan a tarefa de xeito individual, farán entrega da mesma 

con normalidade. 

Se a situación de interrupción da docencia en modo presencial se 

prolonga no tempo, iranse dando novas instrucións. 

Recórdovos de novo que estamos en contacto tanto a través da aula virtual 

como por correo electrónico. 

Moito ánimo e lembrade cumprir coas recomendacións que establezan os 

organismos oficiais co fin de superar esta crise o antes posible. Co esforzo do 

conxunto da sociedade conseguirémolo. 

 

Estou á vosa disposición. Un saúdo, 

 

 Alejandro Braña López. 


