
 

 
 

NORMAS DE COMPORTAMENTO DIXITAL 
 

No curso 19-20, debido á situación de estado de alarma por pandemia, o instituto trocou do modo presencial ao 

dixital e, de súpeto, profesorado e alumnado pasamos a nos relacionar e comunicar, soamente, mediante 

ordenadores e dispositivos móbiles. 

Moitas e moitos de nós entrabamos con ningunha ou moi pouca experiencia neste modo de ensinar e aprender 

nun contexto exclusivamente dixital e o excepcional da situación, aumentaba a nosa obsesión por nos 

comunicar...de xeito que, ás veces, aumentaba tamén o noso ofuscamento para respectar unhas mínimas normas 

de urbanidade internauta. 

 

1. A netiqueta: 
Chámase  netiqueta (do inglés net e do francés etiquette) ás normas básicas que debemos respectar para ter un 

comportamento adecuado en liña. Tecleando este concepto en calqueira buscador, atoparemos estas normas 

básicas de comportamento virtual resumidas en dez: 

1. Recorda que te comunicas con persoas: non fagas a outros o que non queres que che fagan a 

tí. 

2. Compórtate na rede igual que na vida real. 

3. Ten presente o entorno e contexto no que te estás comunicando: as regras son diferentes 

segundo onde esteas. 

4. Respecta o tempo dos demáis e non llo fagas perder se non é necesario. 

5. Mostra o teu lado bo nas conversacións en liña e escribe de xeito correcto e sinxelo. 

6. Comparte coñecemento útil e relevante, escribe sobre o que sabes. 

7. Axuda a manter o control nas situacións controvertidas. 

8. Respecta a privacidade e a intimidade dos demáis. 

9. Non abuses de situacións vantaxosas que poidas ter respecto dos demáis, saber máis que 

outros non faculta para se aproveitar. 

10. Disculpa os erros dos demáis. Trata en privado e amablemente conversacións delicadas. 

 

2. Aplicación destas normas de netiqueta no entorno educativo: 

2.1. Profesorado: 
– Comunícaste con persoas: fai  retorno a cada tarefa enviada o máis axiña posible. 

– Respecta o tempo dos demáis: axuda á inxente labor de titoras e titores e facilita un contacto directo ao 

teu alumnado. 

– Comparte coñecemento útil e relevante: publica a corrección das tarefas e fomenta así a autoavaliación. 

– Compórtate en rede igual que na vida real: trata de xestionar adecuadamente os tempos e os intentos 

das tarefas no medio dixital. Considera que é ensino non presencial e que non estás ao lado para axudar. 

– Disculpa os erros de comprensión: no mundo dixital, sen entonación nen xestualidade, dificúltase con 

frecuencia a comprensión. 

 



 

2.2. Alumnado: 
– Respecta o tempo dos demáis: o profesorado está formado por persoas traballadoras do ensino. Esta 

evidencia conleva algo que, ás veces, non o é tanto (evidente): como tales traballadoras e traballadores 

teñen un horario laboral durante o cal non che atenden so a ti, senón a todo o resto dos teus compañeiros 

de grupo e a outros grupos..., así pois non lles debemos esixir inmediatez na atención individual. 

– Respecta a privacidade  e a intimidade dos demáis e compórtate na rede como na vida real: non  

debemos requirir ao profesorado fóra do horario que non sexa o do instituto (cando este desenvólvese de 

xeito presencial). Formula as túas dúbidas no seu debido momento, non fóra do horario que o 

profesorado ten no centro. 

– Recorda que te comunicas con persoas: contesta sempre aos requerimentos do profesorado, sexa polo 

medio que sexa (correo electrónico, whatsApp, telegram; nunha clase virtual, se decides desconectar o 

vídeo, debes dar retorno dalgunha maneira á profesora ou profesor, básicamente debes compensar co 

audio a falta de imaxe facéndolle  saber que estás presente. 

– Recorda que te comunicas con persoas, compórtate en rede igual que na vida real e mostra o teu lado 

bo: non monopolices os foros e respecta as intervencións. 

– Ten presente o entorno no que estás: diríxete ao profesorado utilizando unha linguaxe formal e 

respectuosa, sen marcas de informalidade como son a utilización de abreviaturas,  alcumes, 

redundancias, vulgarismos, modismos...etc. 

– Escribe de xeito correcto e sinxelo: á hora de escribir as  mensaxes debemos ter en conta: 

• Na mensaxe escrita non hai entonación nin xestualidade, logo hai que coidar moito a expresión. Pode axudar a 

utilización de emoticonas. 

• Debemos evitar rasgos propios da linguaxe oral (sempre máis expresiva) tales como as frases cortas, as faltas de 

concordancia entre os elementos da oración, os retrousos (a ver, en plan, me entendes...) 

• Debemos coidar ao máximo a ortografía e non utilizar abreviaturas pouco coñecidas ou inventadas, nin unhas letras por 

outras aínda que o son sexa igual (k por c ou qu, ausencia de h... etc) 

• Recorda que na rede, o uso de maiúsculas utilízase para expresar o grito ou a elevación do tono. Non as utilices para 

resaltar. 

• Para resaltar unha palabra ou frase debemos utilizar a negrita. 

• Para citar unha palabra ou frase debemos usar a cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


