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Curso CREACIÓN DE CONTIDOS DIXITAIS PARA AULAS VIRTUAISCurso CREACIÓN DE CONTIDOS DIXITAIS PARA AULAS VIRTUAIS

(Carlos Riádigos Mosquera – CEIPP A Magdalena, As Pontes)

11. . AULAS VIRTUAISAULAS VIRTUAIS  (aspectos xerais) (aspectos xerais) ((Ensinanza-Aprendizaxe en liñaEnsinanza-Aprendizaxe en liña))
2. 2. Moodle MOBILEMoodle MOBILE  (Aplicativo móbil para Aulas Virtuais)(Aplicativo móbil para Aulas Virtuais)
3. 3. REA REA     ((    RR    ecursos ecursos     EE    ducativos ducativos     AA    bertos)bertos)      (Protección de Datos, Licenzas de Uso...)(Protección de Datos, Licenzas de Uso...)

3.1 Privacidade e Protección de Datos
3.2 Autoría, Licenzas de Uso e Propiedade Intelectual
3.3 Usos nos Centros Educativos

4. 4. FF    ERRAMENTAS DE AUTOR/AERRAMENTAS DE AUTOR/A    :: (elaboración de actividades de E-A) (elaboración de actividades de E-A)
4.1 JClic/ScormJClic/Scorm
4.2 H5PH5P
4.3 eXeLearningeXeLearning
4.4 ArdoraArdora
4.5 EdiLimEdiLim
4.6 Bancos de RecursosBancos de Recursos

4.6.1 Repositorio Abalar
4.6.2 Banco de Preguntas
4.6.3 Procomún

5. 5. FERRAMENTAS DE EDICIÓNFERRAMENTAS DE EDICIÓN: : (Imaxe, Son e Vídeo)(Imaxe, Son e Vídeo)
5.1 Imaxe: GIMPGIMP
5.2 Son: AudacityAudacity
5.3 Vídeo: KDEnliveKDEnlive

6. 6. Maqueta ABALARMaqueta ABALAR  (Sistema Operativo institucional)(Sistema Operativo institucional)
7. 7. Hardware InformáticoHardware Informático  (Compoñentes e usos dos equipos informáticos)(Compoñentes e usos dos equipos informáticos)
X. X. PrácticasPrácticas (aula virtual, REA, edición...) (aula virtual, REA, edición...)
XX. XX. BonusBonus  (algunhas utilidades non institucionais)(algunhas utilidades non institucionais)

* Ligazón xeral dos SERVIZOS DIXITAIS EDUCATIVOS: PREME AQUÍ
* Compilación do CAFI de Servizos e Recursos para a Aprendizaxe a Distancia: PREME AQUÍ
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1. 1. AULASAULAS VIRTUAIS VIRTUAIS ( (MoodleMoodle)) (aquí está recollido SÓ o fundamental!)
Titoriais 1 AULA VIRTUAL: PREME AQUÍ
Titoriais 2 AULA VIRTUAL: PREME AQUÍ
Titorial en pdf sobre o servizo (para alumnado): PREME AQUÍ

Aula Virtual   ABERTA   para facer xuntas/os!  
 Que é? É unha  multiferramenta (pódese traballar,  falar,  aprender...  con texto, son e vídeo).

Baseada  en  Moodle  (plataforma  de  elearning  libre  e  de  balde)  (novidade  próxima: con
videoconf).  Unha  AV  podería  compararse cunha  ESCOLA:  hai  persoas  (usuarixs)  con
diferentes roles e funcións, están as clases (os “cursos”), a estrutura organizativa (categorías),
as actividades de E-A (tarefas, actividades, etc.)...

 Dispositivos – PC, Móbil, Tablet. A través de navegador ou co aplicativo Moodle Mobile.
 Significados: Categorías, Curso, Sección, Grupo, Matricular, Usuario... É

interesante ver a AV como unha ÁRBORE, na que as categorías son o
tronco e as  polas (categorías centrais que se van concretando) que
levan finalmente ao importante, os froitos = cursos, onde se da a E-A.

 Importante:  AV ten unha  infinidade de opcións. Por iso --> hai que  fixarse nas rutas que
seguimos para chegar lugares concretos e lembrar delas.

 Pantalla principal e Tema:  Novidade: agora comeza en “Panel de Control”. Para ir ao “Inicio do
Sitio” --> arriba á esquerda. Alí  hai unha  árbore con  Categorías do contido que hai na AV.
Pódese cambiar o tema (persoa administradora), que cambiará a aparencia xeral (recomendable
o “boost”, por maior integración en dispositivos móbiles, entre outras razóns).

 Entrar como:  Hai varios:  student, teacher, guest, administrator (ten máis, pero son os chave)
(Despois veremos a opción “cambiar o rol a...”, no despregable dx usuarix).

 Creación de Cursos:  Para crear un Curso: Administr. do sitio --> Cursos --> Engadir
 Matriculación de usuarios: Para Matricular usuarixs (estando dentro do Curso) –> Participantes.

--> Roda dentada --> Usuarios matriculados --> Matricular usuarios.
 Métodos de matriculación: manual (o anterior), automatriculación (permitimos que o alumnado

se matricule a si mesmo), convidados (persoas que non teñan usuario poden ver e descargar
contidos,  pero non participar,  por  ex.  en actividades).  Para  cambialos:  (estando dentro do
Curso) –> Participantes --> Roda dentada -->  Métodos de Matriculación.

 Acceder como usuario convidado:  dentro do Curso -->  Participantes -->  Roda dentada -->
Métodos de Matriculación --> mostrar (no ollo) o Acceso como convidado.
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 Acceder como alumna/o concreta/o: (útil por se ten un
problema para ver que  pasa, por ex.). Dentro do Curso
--> Participantes --> Pinchar no alumnx --> Administración (acceder como).

 ACTIVAR EDICIÓN: FUNDAMENTAL. Está arriba á dereita (dentro dun Curso), ou tamén dentro
da roda dentada arriba á dereita, ou no menú de administración do curso (todo isto en función
do tema da AV).  Sen el  NON SE PODE cambiar nada.  Mover actividades,  editar cada unha,
cambiar nomes ás semanas ou temas, recursos, actividades...

 Importar CURSO: serve para  traer todos ou parte dos  elementos de outro curso  ao meu. É
unha especie de copiar/colar. (Dentro do Curso) Roda dentada –-> Importar --> sairán varias
pantallas nas que debemos ir elixindo que importar...

 Vista de Curso: Como semanas ou temas. O primeiro é máis cronolóxico e automático. (Dentro
do Curso) Roda dentada –->  Editar a configuración  --> abaixo (formato do curso).

 Engadir e Editar Seccións: (son as semanas/temas): “Engadir Semanas” no final de todo do
curso, abaixo. E botón editar de cada semana para borrala, cambiarl le o nome...

 Grupos:  para  poder  facer  grupos  de  alumnado para  traballar  actividades,  etc. (Dentro  do
Curso) --> Participantes --> Roda dentada --> Grupos.

 Copia de Seguranza/Restaurar Curso: nos permite facer unha  copia de  seguranza do noso
curso por se houbese nel algún problema, se o quero levar para outro cole e AV, etc. (Dentro do
Curso)  Roda dentada –->  Copia de Seguranza --> elixir que copiar.  Para  restaurar un curso
copiado anteriormente: (Dentro do Curso) Roda dentada –-> Restaurar.

 MENSAXERÍA: (no “bocadillo” arriba, ao lado do meu usuario). Moi interesante porque atrae ao
alumnado á AV. Para mandar mensaxe a grupo enteiro: dentro do curso --> Participantes -->
selecciono as persoas --> “cos usuarios seleccionados” --> enviar unha mensaxe.

 Engadir RECURSOS: (dentro do Curso) coa edición activada!, debaixo de cada semana/tema:
 1 EDITOR: Botón para abrir tódalas opcións --> como Writer/Word. Repaso:

(fonte: aprendeenlinea)
 2 Cartafol: Nome, descrición e ficheiros. Dentro podemos engadir máis ficheiros/cartafoles.
 3 ETIQUETA: Xeralmente para poñer un texto tipo  título, algunha  imaxe...  Moi i  nteresante  

para dúas finalidades: 1. Meter vídeos (p. ex. YouTube) embebidos --> (botón dereito sobre
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o vídeo de youtube, copiar o código inserido <> . Xa nas opcións da etiqueta da AV, premer
o botón <> e pegar ese código). 2. Meter actividade externa á AV (explicado máis abaixo).

 4 Ficheiro:  Nome, descrición e ficheiros. Serve para introducir pdf, documentos de texto, etc.
Interesante ficheiros “incrustados” (nas opcións) para presentar de xeito elegante.

 5 URL (= Páx. Web):  Nome, descrición e URL. Para introducir páxinas web.
 6 Páxina de contidos: Pódese escribir, como se fose a páxina dun libro.
 7 EDITAR: Un recurso/actividade xa feita --> botón “editar” á dereita dese recurso/activid.

 Engadir ACTIVIDADES: (dentro do Curso) edición activada!, debaixo de cada semana/tema:
1. TAREFA:  Nome,  descrición,  datas/dispoñibilidade,  etc.  Posiblemente  unha  das  máis

importantes ferramentas da AV. Permite moitas opcións diferentes, simulando á tarefa real
de clase, controlando entregas, cualificacións, ficheiros, comentarios, etc. A destacar:
▪ Ver/Cualificar entregas  : dentro da tarefa, co rol de profe, e unha vez feita --> aí teremos

tódolos datos de entregas do alumnado. Imos a “ver/cualificar as entregas”.

▪ O  Editor  PDF:  con  el  podemos  facer  correccións  enriba  dun  pdf que  nos  envíe  o
alumnado, como faríamos na vida “real” facendo anotacións nunha ficha feita.

2. Attendance: Para facer listado de asistencia á aula, moi completo e útil. Primeiro engadir as
sesións para despois poder operar.

3. Base da datos: é tipo un portafolio (penso que mellor para iso Agueiro)
4. Checklist: Lista de cousas para marcar (por ex. o que temos por facer)
5. Comentarios: Para facer preguntas e respostas de diversos tipos (múltiple escolla, texto...)
6. Conversa:  (chat):  conversa  en  directo -  Nome,  descrición  e  cando!  Gústalle  moito  ao

alumnado, e penso que pode ser unha boa forma de atraelo á AV.
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7. Certificate: para outorgar “premios” por facer tarefas.
8. Enquisa: Nome, descrición, TIPO de enquisa (hai varios), etc. Son moi interesantes porque

dan  moita  información (xa  están  feitas  tódalas  preguntas,  por  categorías,  etc.)  ao
profesorado  sobre  o  que  pensa  o  alumnado  en  diferentes  eidos.  Pola  contra,  veñen
preconfiguradas e non se poden cambiar.

9. Escolla: Nome, descrición, opcións e escollas, dispoñibilidade, etc.
10. Exame Hot Potatoes: Interesante. Para meter na AV actividades feitas nesta plataforma.
11. Foro: Comunicación diferida -  Nome, descrición, etc. Os foros son outra grande ferramenta

de comunicación para atraer ao alumnado á AV. Crear tema, responder a tema, etc.
12. Glosario: Para ir gardando conceptos, palabras, vocabulario...
13. H5P:  Moi interesante. Amplía moito as posibilidades da  AV. É un  repositorio externo de

actividades de E-A (exemplos: verdadeiro/falso, sopas de letras, emparellar imaxes, vídeos
interactivos...) que podemos inserir la AV. Será desenvolvida noutro apartado desta guía.

14. JClic/Scorm:  Moi interesante.  Amplía moito  as  posibilidades  da  AV.  É  outra  plataforma
externa de actividades de E-A. Pódese incorporar á AV como Ficheiro/URL JClic.  Scorm é
un  sistema  de  empaquetar actividades.  Visitar  ISTO -->  Pódense elixir  actividades
JClic/Scorm por  idioma,  nivel,  etc.  Baixar  o scorm acabado en  .zip.  Despois  engadimos
actividade na AV --> Scorm e subir o .zip. Serán desenvolvidas noutro apartado desta guía.

15. Lección: Podo engadir preguntas, contido, etc. para crear unha lección.
16. Podcast: (é un arquivo de son con contido variado para escoitar en calquera momento ou

aparello,  por ex. programas de radio, titoriais, contos, libros lidos...) (moi recomendable -->
iVoox). Podo ir subindo os arquivos (.mp3 por ex.) feitos cxs rapaces, etc.

17. Proba: Moi completa. Podo meter preguntas de todo tipo (múltiple escolla, texto, emparellar,
arrastrar e soltar, ensaio, verdadeiro/falso...).

18. Wiki: Nome, descrición, nome primeira páx., etc. A filosofía é a mesma que a da Wikipedia:
traballo de construción colaborativa do coñecemento, que ademais está permanentemente
ligado entre si enlazando a termos chave que levan a outras páxinas da wiki.

19. Cuestionario: Nome, descrición, etc. Para facer diferentes tipos de preguntas.
20.Compartir  Actividade  Externa:  Para  introducir  directamente no meu  curso  da  AV unha

actividade de outro sitio  web.  Co Recurso  Etiqueta faise como  o punto 3 de Recursos
arriba. Desde onde quero compartir (Genial.ly ou Educaplay por ex.), botón “compartir” da
actividade, buscar o código “<>”, copio e pego na etiqueta mediante o botón “<>”.
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 Meu Usuario: A miña área persoal (aquí podo ver os meus cursos e cronograma de actividades),
Perfil (podo  ver  detalles  de  usuario e  cambialos,  detalles  dos  meus  cursos,  informes de
actividade), Cualificacións (as que teño como profe, alumnx...),  Mensaxes (recibidas, enviadas,
etc.),  Preferencias (usuario,  roles, insignias, blogues...),  Saír (deixar de estar identificado na
AV), Cambiar o rol a... (para mudar o meu papel a profesor/a, estudante, convidado/a...).

 Roda Dentada:
◦ Editar  a  configuración:  (dentro  do  Curso)  como  tipo  de  sección  (semana/tema),

agochar/amosar, duración, nome e descrición, etc.
◦ Activar/Desactivar a edición: (dentro do Curso) para engadir recursos/actividades, editar o

que xa teño, etc.
◦ Desmatricularme: dese curso
◦ Copiar, Restaurar, Importar: xa visto arriba
◦ Restabelecer: para borrar os datos de usuarios e elixir que recursos/actividades deixar...
◦ Máis: configuración, informes, insignias... do curso.

 Informes: (dentro do curso)  Roda dentada –-> Máis --> Informes. Me da  información sobre a
utilización do Curso por parte do alumnado.
◦ Rexistros:  moi  útil! podo  saber  o que o  alumnado está/estivo  facendo no noso curso

(tempos, actividades, accións, lugares...).
◦ Informe de Actividade: datos sobre cada actividade do curso (quen a viu/fixo, cando...).
◦ Participación no curso: información sobre como é esa participación no curso.

 Insignias: administr do sitio --> Insignias. Podemos premiar a diferentes usuarios con elas por
atinxir metas, por ex. 

 ADMINISTRACIÓN do Sitio: 
◦ Buscador: podo buscar calquera cousa de administración
◦ Aparencia: Tema, selector de tema, configuración do tema
◦ Permisos: administr do sitio --> usuarios --> permisos --> definir roles (xestionar, permitir

asignación,  anulación,  cambios)  para  ver  e  xestionar  diferentes  tipos  de  roles,  como
manager, teacher, student...);  administr do sitio --> usuarios --> permisos --> asignar roles
de sistema (persoas con roles importantes no sistema).
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◦ Informes  de  actividade  de  usuarios:  administr  do  sitio  -->  Informes.  Podemos  saber  a
actividade das persoas que queiramos.

◦ Alta masiva de alumnado: (consello: facelo anualmente).  XADE --> Informes --> Informes
predefinidos --> informe .csv AL955 (datos webs dinámicas). Despois administr do sitio -->
usuarios --> cargar usuarios. Alí cargar o arquivo .csv do XADE.
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2. MOODLE MOBILE 2. MOODLE MOBILE (Aplicativo móbil para Aulas Virtuais)(Aplicativo móbil para Aulas Virtuais)
Titorial pdf MOODLE MOBILE: PREME AQUÍ

 Moodle Mobile  Activo  na Aula  Virtual:  Administrac do Sitio  --> Apli  móbil  --> Axustes para
Mobile; ou  Administrac do Sitio --> Engadidos --> Servizos Web --> Servizos Externos -->
Moodle mobile web service (editar)

 Instalar aplicación móbil (Android e iPhone): Google Play / Apple Store --> “Moodle Mobile”

 Introducir enderezo web da AV / usuario e contrasinal: 

 Menú casa:
◦ Inicio do sitio: categorías, buscar cursos, noticias
◦ Área Persoal: cursos nos que estou matriculadx
◦ Descarga: arriba nos 3 puntos. Deixa descargar os cursos
◦ Buscador: cursos, usuarios...

 Menú calendario: Eventos activos da AV. Pódese filtrar por tipos de eventos e cursos
 Menú mensaxería: Mensaxes e contactos. Busca de mensaxes
 Menú notificacións: Notificacións que están sen ver (eventos, avisos, etc.)
 Menú configuración: Usuarix, Cualificacións, Arquivos (nube privada), Preferencias (mensaxes e

notificacións), Cambiar sitio (de AV)
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3. REA 3. REA ((RRecursos ecursos EEducativos ducativos AAbertos)bertos) (Protección de Datos, Licenzas de Uso...) (Protección de Datos, Licenzas de Uso...)
 Que son?: materiais dixitais de ensinanza-aprendizaxe, libres e de balde (licenza Creative

Commons), polo que se poden usar, adaptar e redistribuír sen restricións.

3.1 Privacidade e Protección de DatosPrivacidade e Protección de Datos

 Normativa:  Estatal e Europea:  Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
persoal,  Real Decreto 1720/2007, que a desenvolve, e o Regulamento Xeral de Protección
de  Datos (679/2016  UE).  Autonómica:  Circular  14/2014,  de  instrucións  aos  centros
docentes sobre a reprodución de obras audiovisuais, e as Instrucións do 10 de marzo de
2016 (complementarias á 14/2014); Protocolo Protección de Datos da Xunta.

 Dato  persoal:  calquera  información alfanumérica,  gráfica,  fotográfica,  acústica  sobre
persoas  físicas  identificables.  Datos  especialmente  protexidos:  ideoloxía,  afiliación
sindical, relixión/crenzas, raza, saúde, vida sexual, infraccións...

 Menores:  como  colectivo especialmente  vulnerable.  Centros poden  ter  acceso  a  eses
datos para funcións docentes e orientadoras (non implica que todo o profesorado teña).

 Publicación Vídeos e Fotos na Rede: Caso 1: Gravación no centro, corpo docente, e para
fins educativos e sen difusión: ok sen autorización.  Caso 2:  Gravación no centro, corpo
docente, para fins alén do eido educativo (difusión en revista, web do centro...):  ok CON
autorización.  Caso 3:  Gravación  no centro,  familias  (festivais...):  ok  PERO para  difundir
obrigatorio autorización das persoas implicadas. Está fora do eido legal de protección de
datos, é  actividade privada (pódeno facer as familias se non difunden, aínda que alguén
proteste). Caso 4: Gravación no centro, terceiros (ex: empresa de fotografía) por encargo
do  centro:  ok  CON  autorización.   Caso  5:  Gravación  fora  do  centro,  terceiros (ex:
exposición):  ok  CON  autorización (xestionan  terceiros  a  través  do  centro  educativo).
Apuntamento 1: con caras non visibles pódese publicar en internet imaxes do alumnado.
Apuntamento 2:  pódese usar  unha  autorización xeral a  comezo de curso para o ano.
Apuntamento 3: Se o alumnado é >14 anos tamén fai falta a súa autorización.

 Webs e Blogues Escolares: - Para publicar información (que identifica ao alumnx) na web
do  centro hai  que  ter  autorización.  -  Para  publicar  información  sitios  e  servidores
externos... complicado, mellor non facelo.

 Redes Sociais e Aplicacións: Menores de 14 en teoría non poden de ningún xeito (pauta
da Axencia Española de Protección de Datos para ter email, por ex., que fai falta para as
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redes).  Redes  sociais educativas  axeitadas -->  Schoology e  Edmodo.  (funcionan  con
convite  e  con  control  dx  profe,  sen correo  do alumnado,  e  contexto  pechado).  Para  a
mensaxería,  é  moi  aconsellable  usar  as  canles  oficiais,  como  mensaxería  das  Aulas
Virtuais.

3.2 Autoría, Licenzas de Uso e Propiedade IntelectualAutoría, Licenzas de Uso e Propiedade Intelectual

 Propiedade  Intelectual:  (Real  Decreto  1/1996  de  12  de  Abril)  fai  referencia  a  bens
económicos e/ou  culturais (físicos ou intanxibles) que dan rendemento  económico aos
seus  posuidores  legais.  E  nos  dereitos  de  autor están  os  dereitos  morais e  dereitos
patrimoniais (como o copyright).
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◦ Patentes: son dereitos de explotación económica que concede un Estado a unha/un
inventor/a durante un período de tempo.

◦ Dereito de Autor/a: son normas sobre os dereitos morais e patrimoniais concedidos
aos autores/as pola lei por ter creado unha obra.

◦ Propiedade  Industrial:  son  dereitos  dunha  persoa  física  ou  xurídica  sobre  unha
invención (patentes...), deseño industrial, etc.

◦ Marcas Rexistradas: é un signo que distingue un produto ou servizo no mercado.

 Creative Commons: é unha  organización sen fins lucrativos para promover o  acceso e
intercambio cultural, a través de instrumentos xurídicos gratuítos que van nesa dirección. 

 Copyleft:  práctica  legal  alternativa ao copyright.  Entende os  dereitos  de autor/a para
propiciar o libre uso e distribución dunha obra, preservando isto nas copias e derivados.

 Copyright:  práctica legal  que entende os  dereitos de autor/a  desde a perspectiva do
patrimonio e rendemento económico. A diferenza coa propiedade intelectual é que este
céntrase en exclusividade na cuestión patrimonial, e o outro é máis amplo.
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3.3 Usos nos Centros EducativosUsos nos Centros Educativos

 Imaxes  e  artigos  da  rede  a  nivel  educativo:  (Artigo  32.3  da  Lei  de  Propiedade
Intelectual) --> Uso gratuíto e libre se: - utilización para ilustrar actividades educativas; - que
sexan obras non inéditas;  - que non sexan libros de texto,  manuais  universitarios ou
publicacións asimiladas;  - que inclúan nome de autor/a e fonte se é posible.  Ou sexa,
cumprindo esas pautas podemos poñer, por ex., eses materiais na web do centro.

 Películas-Vídeos nos centros:  (Directiva 2001/29/CE).  Non hai  problema en reproducir
fragmentos se é en bibliotecas, centros de ensino en horario lectivo ou museos, e se non
haxa intención de obter  beneficio económico, se inclúe a  autoría e  xa estea  estreada.
Loxicamente, o material de CC ou Copyleft, sen limitacións. Buscador Creative Commons.

 Libros nas bibliotecas  escolares:  (Real  Decreto  624/2014)  nas  bibliotecas,  pola  súa
natureza, os dereitos exclusivos de propiedade intelectual teñen excepcións e limitacións.
Nas escolares, non obriga de remuneración (Artigo 2 do Real Decreto).

 Representacións musicais e teatrais: se obra ten finalidade educativa, faise no centro, e
coa única asistencia de alumnado e profesorado non é necesaria a autorización.
Pero se esa  representación é  fora (ex: festivais) a SGAE (Sociedade Xeral de Autores e
Editores) pedirá tarifa. Pero... se é no centro e con familiares? SGAE recomenda consultar.

 Usar Creative Commons: é sempre o máis recomendable para evitar problemas.
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4. FERRAMENTAS DE AUTOR/A4. FERRAMENTAS DE AUTOR/A:: (elaboración de actividades de E-A) (elaboración de actividades de E-A)

4.1 JClic/ScormJClic/Scorm

 Que  son?:  JClic  é  unha  plataforma de  actividades  educativas composta  polo  propio
entorno JClic, e polas actividades/paquetes, que están contidas nos “repositorios”. Scorm
é un tipo de paquetería que permite “encapsular” (.zip) as actividades JClic (e outras).

 Como accedo?: Nas Aulas Virtuais, podo atopala así: engadindo actividade JClic no
meu curso, con ficheiro/URL. Tamén coa opción  Scorm: visitar  ISTO --> Pódense elixir
actividades JClic/Scorm por idioma, nivel,  etc.  Baixar o scorm acabado en  .zip.  Despois
vaise a engadir actividade --> Scorm e subir ese ficheiro.  Nota: para ver a actividade hai
que acceder a ela co perfil de “alumno”.

(1: Reproducir a actividade; 2; Baixar o .zip da actividade; 3: Compartir a actividade a un sitio externo, por
ex. a nosa Aula Virtual --> copiamos o que pon no apartado “Moodle”)
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4.2 H5PH5P

 Que é?:  H5P é entorno de  traballo colaborativo,  libre e  de balde baseado en  javascript.
Traballa  con  HTML 5 (de aí  o  seu nome),  que permite moitas melloras  con respecto a
versións anteriores desta linguaxe de creación de webs (máis  amigable,  rico,  etc.).  Ou
sexa, H5P é unha caixa de moitas e fermosas ferramentas para o proceso de E-A. 

 Como accedo?: Nas Aulas Virtuais, podo atopala así: engadindo actividade H5P no curso.

 A  considerar:  entre  esas  ferramentas,  destacan:  cuestionarios,  vídeos  e  imaxes
interactivas, presentacións, xogos, etc. Nota 1: Se o noso curso da AV está configurado en
galego (cámbiase no apartado de “aparencia”, cando entramos en “editar a configuración”
do  noso  curso)  ,  é  moi  posible  que  o  H5P  apareza  en  inglés  (por  falta  de  tradución
completa ao galego de Moodle). Para poñer o H5P total ou parcialmente en castelán, habería
que cambiar o idioma do curso ao castelán.  Nota 2: Para que todo o profesorado teña
acceso a tódalas actividades H5P, unha persoa administradora ten que descargalas. Como
abaixo, na imaxe da dereita, habería que ir descargando todas elas no botón “get”.

 Estrutura: (a imaxe é só un exemplo dunha, pero soen ter unha estrutura semellante)
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 Algúns dos recursos ofrecidos: (os que penso son dos máis interesantes)

◦ Interactive Video (Vídeo Interactivo):  Permite coller  un vídeo dunha fonte,  por ex.
Youtube ou que teñamos no noso PC, e enriquecelo con texto, url, imaxes, etc.

◦ Course Presentation (Presentación): Permite facer unha presentación de diapositivas
enriquecida, con preguntas, escolla múltiple, espazos en branco, etc.
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◦ Multiple  Choice  (Múltiple  Escolla):  Cuestionario  no  que  as  preguntas  teñen, polo
menos, 2 respostas correctas.

◦ Memory Game (Xogo de Memoria): Xogo no que hai parellas de imaxes que hai que ir
casando dándolle a volta ás cartas. Pódense engadir sons.

◦ True/False (Verdadeiro/Falso): Cuestionario no que hai que responder ás preguntas
con verdadeiro/falso (si/non). 

◦ Audio: Serve para subir un son (p. ex. un podcast).
◦ Arithmetic Quiz: É un cuestionario matemático no que saen diferentes preguntas con

opcións que hai que ir marcando.

◦ Find Multiple Hotspots: Hai que seleccionar as imaxes correctas, por exemplo.
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◦ Find  the  Words  (Sopa  de  letras):  Sopa  de  letras  na  que  podemos  escoller  as
palabras, o número delas, número de letras, orientación, etc.

◦ Emparellar Imaxes (Image Pairing): Para arrastrar e emparellar as imaxes coa axeitada. 

◦ Audio Recorder (Gravadora): Neste caso, en lugar de subir un son, podo gravalo na
plataforma directamente se teño ben configurado o micro.

◦ Dictation (Ditado): (inglés) Pequenos ditados para practicar a escoita e escritura.
◦ Collage: Serve para facer un collage con imaxes en diferentes formatos.
◦ Interactive Book (Libro Interactivo): Pódese facer con este recurso un libro interactivo,

é dicir, un libro con páxinas enriquecidas con texto, url, imaxes, etc.

* Interesante videotitorial de H5P: PREME AQUÍ
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4.3 eXeLearningeXeLearning

 Que é?: Programa libre e de balde para crear actividades de E-A. Ten certas similitudes
coas actividades das AV de Moodle, así como co banco de preguntas.

 Como accedo?: É un programa que está dispoñible nas 3 plataformas: Linux, Windows e
Mac) --> Baixar AQUÍ (en Windows hai opción executable, ou sexa, baixar e executar, sen
instalación). Unha vez descargado e instalado, abrirase no noso  navegador de internet
(Firefox,  Chrome, Edge,  Safari...),  que é onde se desenvolve.  Para comezar:  ficheiro -->
novo --> proxecto.

 Partes: 

◦ Estrutura/Resumo: Aquí temos unha especie de índice/árbore dos nosos contidos.
Van  en  orden  decrecente chamándose  por  defecto  “temas”  >  “seccións”  >
“unidades” (por ex. podería equivaler e renomear a 6º de primaria > Ciencias da
Natureza > Os Anfibios). Nos botóns “engadir páxina”, “eliminar” e “renomear” podo
xestionar esa árbore. Nas frechas de abaixo podemos subir e baixar nivel (esquerda
e dereita) e recolocar dentro dun nivel (arriba e abaixo).

◦ Menú Principal: Diferentes  menús para xestionar  ficheiros,  ferramentas,  estilos... Se
marcamos arriba á dereita “Modo avanzado” teremos máis características dentro dos
menús. En “Previsualización” veremos o que levamos feito. 
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▪ Plantil las  : ficheiro --> plantil las. Podo gardar o que estou facendo como plantil la
para despois partir de aí para facer máis traballos.

▪ Preferencias  :  ferramentas –-> preferencias --> avanzado. Aí escollemos varios
parámetros interesantes do programa.

▪ Estilos  : estilos --> estilos. O tema do programa, podemos escoller entre varios
e inclusive podemos descargar máis desde o repositorio.

◦ iDevices:  son  as  diferentes  actividades,  contidos,  tarefas...  que podemos  engadir.
Podo ter os idevice agrupados ou desagrupados (primeiro botón). E se premo no de
“dispoñibles” podo marcar moitos outros para que se vexan. Varios tipos de idevice:

▪ Texto e Tarefas  : aquí podo incluír un texto e/ou unha tarefa para o alumnado...
▪ Actividades Interactivas  : como escolla múltiple, vídeo interactivo, V/F...
▪ Outros Contidos  : imaxes, ficheiros adxuntos, rúbrica...
▪ Opcións comúns  : en tódolos idevices: 1. Gardar; 2. Saír sen gardar; 3. Eliminar

o idevice; 4 e 5. Subilo ou baixalo; 6. Movelo a outro punto da árbore.

◦ Área de Traballo: na lapela “contido” veremos todo o traballo aloxado no punto da
árbore do índice no que esteamos. Vemos o que imos incluíndo desde “idevices”, as
diferentes tarefas, actividades, etc. E en “propiedades” podemos atribuír diferentes
datos ao paquete que estamos creando, como o idioma, descrición, autoría, licenza,
tipo de recurso, tipo de destinatarixs, formato, etc.

 Salvar: ficheiro –-> gardar como... para gardar o proxecto como .elp.
 Exportar:  ficheiro –-> exportar para gardar o  traballo como .zip,  scorm,  cartafol,  epub...

Tamén teño a opción de importar a partir dun .elp ou html.

* Interesante videotitorial de eXeLearning: PREME AQUÍ

4.4 ArdoraArdora

 Que é?: Outra plataforma libre e de balde para crear actividades de E-A.

 Como  accedo?:  Baixando  un  programa tamén  dispoñible  nas  3  plataformas:  Linux,
Windows e Mac) --> Baixar AQUÍ. Unha vez descargado, descomprimir. Para comezar: dobre
pulsación no arquivo chamado “ardora”.

 Antes  de  comezar:  é  necesario crear  unha  estrutura  de  cartafoles:  na  carpeta  que
resultou de descomprimir o .zip descargado,  onde está o programa “ardora”, facemos un
cartafol chamado “Actividades Ardora” e outro “Paqueta de actividades Ardora”.

 Partes: 
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◦ Menús:  en  arquivo podo  crear  actividades (as  propias  de  E-A  para  o  alumnado)
(xogos,  cálculos,  relacionar,  completar,  ordenar...),  páxina  multimedia (para
explicacións,  organización,  etc.)  (texto,  imaxes,  libro,  son,  vídeo...)  e  páxina  en
servidor (para  o  traballo  colectivo  do  alumnado,  tipo  páxina  web)  (mensaxería,
anotacións, álbum...). En “utilidades”, configuración, podemos escoller cousas como o
idioma, fonte, cores, ruta do servidor local, directorios de imaxes, son...

▪ Paquete  de  Actividades  :  utilidades  -->  paquete... cando  teña  feitas  varias
actividades, e salvadas estas no seu correspondente ficheiro (xunto aos seus
cartafoles), co paquete as xunto todas para despois poder levalas, por ex. á AV.
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◦ Accesos directos:    
1.  Saír de Ardora;  2.  Abrir actividade gardada;  3 e 4.  Gravar actividade
(.ard);  5. Facer paquete Scorm;  6.  Publicar, que nos dará o produto final
(cartafoles, etc.).

◦ Actividade: como vemos na imaxe grande arriba, cando deseñamos unha actividade
(neste caso unha sopa de letras) hai diferentes lapelas para configurala:

▪ Actividade  :  aquí  hai  aspectos  como puntuación,  publicación,  datos,  solución,
tamaño, datos de publicación e gardado, etc. (en cada actividade isto varía).

▪ Opcións de execución  : aquí está o tempo da mesma, as mensaxes, aspecto...
▪ Páxina web  : título, máis de aspecto, sons...
▪ Scorm  : máis opcións

 Salvar: ficheiro –-> gardar como... para gardar o proxecto como .elp.
 Exportar:  ficheiro –-> exportar para gardar o  traballo como .zip,  scorm,  cartafol,  epub...

Tamén teño a opción de importar a partir dun .elp ou html.

* Interesante videotitorial de Ardora: PREME AQUÍ

4.5 EdiLimEdiLim

 Que é?: Outra plataforma libre e de balde para crear actividades de E-A, neste caso en
formato  LLibro  IInteractivo  MMultimedia (LIM). Usa HTML, javascript e CSS. Ten máis de  50
tipos de actividades, moi lixeiras < 1 mb.

 Como  accedo?:  Baixando  un  programa  tamén  dispoñible  nas  3  plataformas:  Linux,
Windows e Mac --> Baixar AQUÍ (en Linux non fai falta instalar, é portable). Para comezar:
escollemos idioma e a continuación --> Botón de Novo (ou Abrir se xa temos un LIM).

 Partes: en LIM están moi ben diferenciadas polo seu colorido:
◦ Menús:  na  parte  superior.  Ademais  de  Novo e  Abrir,  temos  o  de  Propiedades

(configuro o Libro e á súa presentación),  GardarXML (garda o LIM),  Exportar (para
compartilo, vía HTML ou paquete .zip),  Páxinas (para facer as diferentes páxinas do
libro, onde están as actividades), Importar (para cargar un LIM).

◦ Recursos: na parte esquerda. Dividido en imaxes, sons, animacións, textos. Son os
recursos  para  usar  no  LIM.  Deben  estar  no  cartafol  de  recursos  indicado  en
“propiedades”.
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◦ Área de traballo: todo o resto. Onde se configuran tódalas accións de creación.

O significado das cores dos cadros de texto.
1.- Escribir texto. Só pode escribir texto nos cadros desta cor.
2.- Destino para arrastrar. Debe arrastrar elementos desde o
almacén de recursos.
3.- Mostra información. Non son editables.

 Actividades destacadas:  as actividades están divididas en (ver na imaxe):  información,
palabras, imaxes, números, xogos, todas. Para acceder, botón “nova páxina”, abaixo, dentro
do menú “páxinas”. Móstranos cales hai dispoñibles dese tipo. Actividades a considerar:

1. Actividade Externa: para introducir unha actividade externa a través do código HTML
(buscar o símbolo “<>”, é o código que hai que copiar e colar).

2. Imaxe e texto: para introducir imaxe e texto.
3. Crebacabezas: para compoñer unha imaxe con pedazos.
4. Sopa de letras: compoñer unha palabra con letras mesturadas.
5. Parellas: descubrir as imaxes iguais.
6. Resposta múltiple: pregunta con varias respostas posibles. 
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7. Galería de imaxes: creación de galería de imaxes.
8. Galería de sons: creación de galería de sons.
9. Identificar imaxes: describir que son as imaxes visualizadas.
10. Identificar sons: describir que son os sons escoitados.
11. Arrastrar imaxes: para unir imaxes con outras imaxes ou textos.
12. Palabra segreda: descubrir unha palabra por medio de letras.
13. Completar: completar os ocos dunha frase.
14. Operacións: para facer operacións matemáticas.
15. Medidas: para contar obxectos... pode usarse para actividades de peso, cartos...
16. Ordenar: para construír palabras con letras ou frases con palabras.
17. Fraccións: crear actividades de operacións con fraccións.
18. Ditado: para facer un ditado a partires dun son.
19. Memoria: para atopar as imaxes indicadas.
20. Relacionar: entre palabras, conceptos...

1.- Gardar o libro; 2.- Crear nova páxina; 3.- Avanzar ou retroceder polas páxinas; 4.- Borrar páxina; 5.- Número
de páxina; 6. Resumo páxinas feitas; Para mostrar as páxinas prema no botón "páxinas" do menú superior.

 Exportar:  --> exportar para gardar o traballo como html ou empaquetalo (.zip --> scorm).
Pídenos elixir o cartafol de destino, o nome do libro, etc.

Tamén teño a opción de importar a partir dun .lim ou .lime.

* Titorial en pdf de LIM: PREME AQUÍ

4.6 Bancos de RecursosBancos de Recursos

4.6.1 Repositorio AbalarRepositorio Abalar: é un repositorio con actividades de E-A feitas polo profesorado 
galego para o profesorado galego.

Acceso Repositorio ABALAR: PREME AQUÍ

 Busca da esquerda (data, idioma, curso, materia, tipo de recurso, licencia)
 Máis descargados e recomendacións (dereita)
 Informacións recurso: nivel, data, título, resumo, “visto”, detalles, visualizar e descargar
 Meter nas Aulas Virtuais --> baixar o paquete e introducir “paquete SCORM”
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4.6.2 Banco de PreguntasBanco de Preguntas: (dentro dun Curso, na AV) Roda dentada –-> Máis --> Banco
da Pregunta. É unha ferramenta presente en Moodle, e no noso caso concreto nas Aulas
Virtuais, que nos permite ir construíndo diferentes tipos de preguntas. O banco pode ser
unha creación só para o curso ou para toda a AV.

 Preguntas: como vemos na imaxe, permítenos varios tipos, por ex.: (escolla múltiple, V/F, 
ensaio, resposta curta, calculada...).

 Categorías: poden ser creadas para categorizar as preguntas.
 Importar: pódense importar preguntas ao meu banco con ficheiros en diferentes formatos,

como por exemplo XML (Moodle).
 Exportar: pódense exportar preguntas cara a outros bancos con  ficheiros en diferentes

formatos, como por exemplo XML (Moodle).
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4.6.3 ProcomúnProcomún: é unha rede de recursos educativos en aberto

Acceso Procomún: PREME AQUÍ

 Busca por contido, área, contexto, nome... para atopar o tipo de actividade que queremos.
 Informacións recurso: descrición, data, título, resumo, área, contexto, tipo de recurso...
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5. 5. FERRAMENTAS DE EDICIÓNFERRAMENTAS DE EDICIÓN: : (Imaxe, Son e Vídeo)(Imaxe, Son e Vídeo)

5.1 Imaxe: GIMPImaxe: GIMP (versión 2.10) (alternativa: Krita) (versión 2.10) (alternativa: Krita)

 Que é: é un programa de edición de imaxe (é a alternativa libre e gratuíta ao Photoshop).
Con el podemos crear, modificar, cortar, unir... imaxes.

 Instalación: Descargar AQUÍ. Unha vez descargado proceder coa instalación. Pode usarse
en Windows, Mac (Apple) e Linux.

 Móbil: alternativa para teléfonos --> Snapseed (Android e iphone) Collage: Collage Maker
 Que edita?: Fotos, imaxes, debuxos... en formatos como: .jpg, .png, .gif, .bmp...

 Crear  imaxe:  ficheiro  -->  novo... -->  elixir  tamaño  (en  px)  -->  opcións  avanzadas
(resolución e encher con cor ou transparencia).

 Abrir imaxe: ficheiro --> abrir  (ou abrir como capa)
 Salvar imaxe: ficheiro --> exportar como --> abaixo, seleccionar o tipo de ficheiro --> na

esquerda, elixir lugar do noso pc onde exportar. (ollo! en  ficheiro --> gardar ou gardar
como..., é para salvar o formato de proxecto Gimp,  .xcf. Para salvar imaxe é como antes.
Mellores formatos para salvar: .PNG e despois .JPG.
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 Capas:  son cada unha das  “láminas”  superpostas que compoñen unha imaxe (ex:  un
debuxo  de  Astérix  onde  nunha  está  Astérix,  noutra  a  aldea,  noutra  Obélix...  todas
superpostas conforman a imaxe global).  Están na  parte dereita (modificable).  Pódense
fundir, borrar, duplicar... É tal vez o máis complexo de Gimp, require tempo específico.

 Zoom: Mantendo pulsado ctrl + roda rato fago zoom in ou zoom out.
 FERRAMENTAS:  mover: para mover diferentes elementos na área de traballo;  selección:

rectangular para seleccionar ese tipo de parte (usar esquinas para axeitar) ou libre a man
alzada,  ou  difusa (“barita  máxica”)  que  selecciona  automaticam.  unha  parte  cunha  cor
semellante; recortar: recortar unha parte da imaxe;  transformación: rotar, escalar, inclinar,
voltear,  transformación  3D...;  lata de pintura:  encher área cunha cor ou patrón;  pinceis:
(pincel,  lapis,  aerógrafo...) diferentes ferramentas para debuxar (o programa Krita é mellor
para  debuxo);  goma:  para  borrar;  clonar/reparar:  coller  un  punto/parte  da  imaxe  para
encher con ese  patrón outra parte (pode valer  para eliminar elementos dunha imaxe).
Despois reparo para que non se note tanto; esborranchar/desenfocar/iluminar: deformar
a  imaxe  como  se  pasásemos  o  dedo por  pintura  húmida,  enfocar/desenfocar,  e
iluminar/escurecer a  imaxe;  texto:  poñer  texto onde  queiramos;  selector  de  cor:  para
escoller unha cor da imaxe que estamos a ver. Tamén podemos ir aos cadrados de cor para
seleccionar unha cor na paleta. 

 Cambiar tamaño:  imaxe --> escalar imaxe. Serve para modificar a  largura e altura (se o
símbolo pequeno da dereita está activo fai proporcionais as dúas medidas).

 Cambiar  cores:  cores  -->  balance,  temperatura,  saturación,  exposición,  sombras,  bril lo,
contraste, niveis...

 Filtros: filtros --> Moitísimos filtros diferentes para aplicar á nosa imaxe.

* Interesante videotitorial de GIMP: PREME AQUÍ
* Outro videotitorial de GIMP: PREME AQUÍ
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5.2 Son: AudacitySon: Audacity (versión 2.3) (alternativa: Ardour) (versión 2.3) (alternativa: Ardour)

 Que é: é o mellor e máis popular programa de edición de son 
 Instalación: Descargar AQUÍ. Unha vez descargado proceder coa instalación. Pode usarse

en Windows, Mac (Apple) e Linux.
 Móbil: alternativa para teléfonos --> Supersound (Android) e Lexis Audio Editor (iphone)
 Que edita?: Cancións, sons, gravacións... en formatos como: .mp3, .ogg, .wav, .wma...

 Necesario:  Pode introducirse unha  canción ou  son, para iso: ficheiro -->  importar son.
Tamén se pode facer directamente unha gravación no programa co micrófono do pc (para
isto, micro instalado e premer o círculo vermello de gravación. Poden escollerse o micro e as
características da gravación).

 Mesturar sons: Por. ex. poñer unha canción xunto a unha gravación de voz. Para iso hai
que  baixar  a  música para  escoitar  ben  a  voz:  1. Abrimos/facemos  a  gravación  (botón
vermello). 2. Engadimos unha canción en ficheiro --> importar son. 3. Dobre pulsación na
pista da canción para seleccionar. 4. Efecto --> Limitador. 5. Efecto --> Amplificar. (Nestes
dous últimos xogamos cos decibelios ou dB). 6. Efecto --> Auto Duck. (baixa automaticam. o
volume da música cando falamos na gravación). 7. Pistas --> Mix --> Mesturar e xerar unha
nova pista. Isto vale para crear unha nova mesturando tódolos pedazos das outras.
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https://apps.apple.com/us/app/lexis-audio-editor/id1259401721
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tianxingjian.supersound&hl=gl&gl=US
https://audacity.es/


 FERRAMENTAS:                       1ª. Selección: para seleccionar unha parte da pista. 2ª. 

Envolvente:  para  variar  o  volume en  diferentes  partes  da  pista.  3ª.  Debuxo:  para
debuxar as variacións de volume ao longo da pista.  4ª.  Zoom: ou ctrl + roda rato.  5ª.
Desprazam.  no  tempo:  para  mover  a  pista na  liña  temporal (tamén  ctrl  +  i).  6ª.
Multiferramenta:  Combina as  anteriores e vai cambiando entre elas dependendo de
onde nos situemos na pista.

1ª. Cortar: para cortar unha parte da pista. 2ª. Copiar: para copiar unha parte da pista.
3ª. Pegar: para pegar unha parte da pista. 4ª. Recortar fóra da selección: recorta todo o
que non estea na selección. 5ª. Silenciar a selección: silencia o que está na selección.
6ª: Desfacer e refacer: como no LibreOffice.

 1ª. Silencio: silencia só esa pista. 2ª. Solo: silencia as restantes pistas.

  1ª. Ganancia: modificar o volume de saída da pista. 2ª. Panorama: se quero que
a pista se escoite máis pola dereita ou esquerda na saída.

 EFECTOS:  efecto  -->  aparecer:  ao  comezo dun  son,  por  ex.,  que  o  volume vaia
aumentando; efecto --> esvaecer: ao final dun son, por ex., que o volume vaia diminuíndo;
Efecto --> reverberación: tipo eco de diferentes estancias ou lugares; efecto --> eliminación
de ruído: elimina un ruído de fondo dunha pista; efecto --> redución vocal e il lamento: por
ex. para nunha canción eliminar as voces e deixar os instrumentos ou viceversa; efecto -->
auto duck: (baixa automaticam. o volume da música cando falamos na gravación); efecto -->
compresión: o que fai é igualar partes dun son que estean moi dispares entre volume alto e
baixo;  efecto -->  normalizar: Serve para  mellorar o noso  son,  diminuíndo picos de son,
especialmente  se  foi  unha  gravación;  efecto  -->  limitador: parecido  á  compresión e
complementario á normalización, pero  máis agresivo;  efecto -->  amplificar. (Nestes dous
últimos xogamos cos decibelios ou dB).

 Exportar proxecto:  ficheiro --> gardar proxecto (.aup, garda o proxecto tal cal, con sons
se queremos, etc.).

 Salvar son: usaremos a opción: ficheiro --> exportar (as .mp3 por ex.).

* Interesante videotitorial de Audacity: PREME AQUÍ

5.3 Vídeo: KDEnliveVídeo: KDEnlive (versión 19.12) (alternativa: Openshot) (versión 19.12) (alternativa: Openshot)

 Que é: é un programa de edición de vídeo
 Instalación: Descargar AQUÍ. Unha vez descargado proceder coa instalación. Pode usarse

en Windows, Mac (Apple) e Linux.
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https://kdenlive.org/es/descargar/
https://www.youtube.com/watch?v=zRMNUMWguTw


 Móbil: alternativa para teléfonos --> CapCut (Android e iphone)
 Que edita?: Películas, vídeos, gravacións... en formatos como:  .avi, .mp4, .mkv, .flv, .mov...

IMPORTANTE: pode incluír os comentados, pero tamén imaxes e sons a maiores.

 Comezar Proxecto:  ficheiro --> novo. Teremos que escoller a  resolución final do vídeo
(por ex.  720p,  1080p,  4k...)  e os  fps (núm. de imaxes por segundo).  Importante:  sería
conveniente que coincida coa resolución e fps orixinais dos vídeos inseridos.

 Engadir Pistas: (vídeo... pero tamén podo son e imaxes). Arrastro os arquivos á “caixa do
proxecto” (arriba á esquerda).  Unha vez estes alí,  cólloos e  arrastro abaixo  á zona de
pistas de vídeo e son.

 Zoom: Mantendo pulsado ctrl + roda rato fago zoom in ou zoom out.
 Agrupar: as  pistas para traballar con  todas ao mesmo tempo. Pincho en todas coa tecla

shift premida, botón dereito do rato e “agrupar”.
 FERRAMENTAS:  (liña  de  ferramentas  das  pistas) Selección:  Para  manexar as  pistas.

Cortar:  Para  cortar un  pedazo  de  vídeo,  son...  por  ex.  sobrante.  Marco  inicio e  fin,
selecciono a parte coa ferram. de selecc. e tecla supr. Tamén podo cortalo en 2 pedazos
só cortando nun punto; Espazador: serve para mover todo en bloque pola liña do tempo,
metendo espazos baleiros;  Inserir fragmento:  Par.  Substituír o fragmento:  Par.  Cambiar
velocidade: seleccionamos o vídeo/son, botón dereito do rato, cambiar a velocidade; Texto:
proxecto  -->  engadir  un  fragmento  de  título.  Despois  collelo  dos  arquivos  arriba á
esquerda e poñelo nunha pista de vídeo enriba do vídeo no que vai para superpoñelo. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lemon.lvoverseas&hl=es&gl=US


 EFECTOS:  efectos --> buscar (seleccionar o vídeo ou son e dobre pulsación no efecto);
fundido: introducir (desde negro á imaxe) e retirar (desde a imaxe a negro) (pode usarse
coas boliñas azul e vermella nos limites do fragmento;  transformar: serve para cambiar a
área visible, a súa posición, opacidade, etc.; volume: para cambiar o volume do son (variar a
ganancia).

 Gardar proxecto: ficheiro --> gardar (.kdenlive, garda o proxecto tal cal o fixemos).

 Renderizar o vídeo: botón  renderizar (arriba). Dicímoslle que  formato queremos para o
noso vídeo (.mp4 por ex.) así como onde gardalo, etc.

* Interesante videotitorial de KDEnlive: PREME AQUÍ
* Outro videotitorial de KDEnlive: PREME AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch?v=HabUzDe91fM
https://www.youtube.com/watch?v=KjhdzMn5zoA


6. MAQUETA ABALAR 6. MAQUETA ABALAR (Libre)(Sistema Operativo institucional)(Libre)(Sistema Operativo institucional)
Titoriais MAQUETA ABALAR Libre: PREME AQUÍ

 Experiencia de cambio: transformación propia dun centro educativo a Maqueta Abalar.
 Que é un Sistema Operativo?: “tradutor” entre máquina-humano.
 Que é LINUX?: SO UNIX + Linus (Torvalds). Libre e de balde.
 Que é unha distribución?: Cada un dos “sabores” de Linux. Debian protagonista
 Cadro de vantaxes-desvantaxes con respecto a Windows/Mac:

Vantaxes
LINUX

Desvantaxes
LINUX

Vantaxes
WINDOWS/MAC

Desvantaxes
WINDOWS/MAC

Gratuíto Curva de aprendizaxe Facilidade? Non gratuítos (SO e
software)

Libre (Creative Commons e
Copyleft)

Menos licencias e
controladores

Moitas licencias e
controladores (Win) Pechados (Copyright)

Seguridade Gaming Gaming (Win) Inseguridade (Win)

Configurable: “sabores” Demasiada? variedade Programas propios (Mac) Equipo caro (Mac)

Instalación de programas
(integrado) e “sen”

controladores
Algunhas instalacións Estética? (Mac) Inestabilidade e non

optimización do SO (Win)

Estabilidade e optimización
do SO

Máis problemas co
hardware novo

Hardware novo adáptase
mellor

Carencias democráticas
(patentes, monopolio...)

 Soporte legal: para o uso de ferramentas libres Xunta (LibreOffice, etc.): (mostrar acordo)
 Virtual Box: poder probar calquera sistema operativo (por ex. a maqueta) dentro de outro (por

ex. Windows) como se fose un programa máis deste último. É o xeito máis simple de probar
outros sistemas operativos. Pasos: 1º Baixar a imaxe do sistema operativo que se quere probar
(A maqueta --> AQUÍ); 2º Instalar Virtual Box (baixar de AQUÍ). 3º Iniciar Virtual Box e cargar a
imaxe do sistema operativo a probar.

 Instalación  Maqueta:  (ou  outra  distribución  Linux  no  noso  PC).  1º paso:  instalar  en  USB
(Aplicativos --> Sistema --> Instalador Snapshot-Live). 2º paso: instalar no ordenador.

 Programas/Configuracións chave no proceso de Ensinanza-Aprendizaxe: 
◦ Navegador  Firefox,  Xestor  de  Ficheiros,  Openboard  e  LibreOffice:  (os  3  primeiros,  as

iconas á dereita de “aplicativos”, e o Libreoffice en: Aplicativos --> Ofimática)
◦ Calibrar o encerado táctil: (Aplicativos --> Configuración --> Calibrate Touchscreen)
◦ Pantalla: (Aplicativos --> Configuración --> Pantalla).  Configura as pantallas do PC/Portátil

xunto co proxector/encerado.
◦ Instalador de programas:  (Aplicativos --> Configuración --> Xestor de Paquetes Synaptic).

Instalación/desinstalación de programas na maqueta.
◦ Accesorios: (Aplicativos --> Accesorios -->  ). Captura de pantalla, Galculator, Terminator.
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https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazo/maqueta-abalar-libre/versions
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/maqueta-abalar-libre/manuais-e-titoriais


◦ Epoptes: (Aplicativos --> Educación -->  Epoptes)  (hai que instalar).  Control do que fai o
alumnado nos seu portátiles.

◦ EVA Offline: (Aplicativos --> Educación --> EVA Offline). Acceso a E-dixgal sen conexión.
◦ JClic: (Aplicativos --> Ferramentas de autor --> Jclic). Recursos educativos.
◦ Debuxo: (Aplicativos --> Gráficos --> MyPaint). Programa simple de debuxo.
◦ Editor de Imaxes: (Aplicativos --> Gráficos --> Programa... GNU) (Coñecido como GIMP). Algo

así como o Photoshop de Linux.
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7. HARDWARE INFORMÁTICO7. HARDWARE INFORMÁTICO  (Compoñentes e usos dos equipos informáticos)(Compoñentes e usos dos equipos informáticos)

 Ordenador Sobremesa/Portátil: 
◦ CPU ou Procesador: a potencia de  cálculo.  Intel e  AMD os dominadores. Fundamental un

ventilador/disipador de calor acorde á potencia deste.
◦ Placa Base: xestiona e coordina tódolos procesos informáticos. É o “centro de operacións”.

▪ Conexións  : USB (tipo A e C, 1.0, 2.0, 3.0, 3.1... conexión de periféricos), VGA, DVI e HDMI
(vídeo, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1...), Jack 3.5 (son), RJ45 (internet)...

◦ Memoria RAM: memoria a “curto prazo”, coa que “traballa” o equipo constantemente.
◦ Memoria ROM (Disco Duro, SSD, NVMe...): memoria a “longo prazo”. Almacén dos dados.
◦ Fonte de Alimentación e/ou Batería: Necesitará máis ou menos segundo a potencia do PC.
◦ Tarxetas de Vídeo,  Son, Wifi,  Bluetooth...:  A de  vídeo pode ir  integrada na CPU. Pero é

indispensable comprar separada para tarefas complexas (gaming, edición vídeo...). Hoxe en
día son, wifi, bluetooth... normalmente xa veñen integrados na Placa Base.
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 Periféricos: 
◦ Rato/Pad e teclado: cableados, inalámbricos, +/- DPI, mecánico ou “plano”...
◦ Monitor/Pantalla/Proxector:  Resolución (VGA, HD, FullHD, 2K, 4K, 8K...);  Tecnoloxía: IPS vs

TN vs VA vs OLED.
◦ Encerado dixital: funciona o táctil grazas ao proxector e á conexión USB ao PC.
◦ Impresora: inxección de tinta con cartuchos vs. láser con tóner.
◦ Equipo de Son: altofalantes integrados, barras de son, home cinema, 2.0, 2.1, 5.1, 7.1...
◦ Carriño Abalar: cargar portátiles Abalar/E-dixgal. Botón verde para dar enerxía. Cogomelo

vermello para cortar enerxía.  Se non funciona o botón verde:  1º  Premer o outro botón
verde, preto do enchufe e tentar novamente; 2º Se continúa sen funcionar, destrabar o
cogomelo vermello, abrir a parte de atrás do carro, subir os “plomos”, e premer o botón
verde.

* Simulador virtual CISCO de para montar un PC: PREME AQUÍ
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https://www.dominatupc.com.co/2020/05/simulador-virtual-para-armar-una-pc-de-forma-correcta.html


X. PRÁCTICASX. PRÁCTICAS (aula virtual, REA, edición...) (aula virtual, REA, edición...)

1. Aula Virtual
1.1) Accedemos ao curso creado para esta formación na AV ou creamos nós un curso.
1.2) Normalmente, as seccións teñen o nome das semanas. Podemos cambiar este nome.
1.3) Cada persoa sube, na sección que escolla: 

• Pdf ou doc (ficheiro). 
• Ligazón de vídeo (URL) (Youtube, por ex.)
• Imaxes (cartafol).
• Facer unha páxina na que se inclúa unha ligazón á páxina do centro
• Poñer unha entrega de tarefa.
• Facer un chat.
• Facer un foro.
• Meter un HP5.
• Meter un JClic/Scorm.

1.4) Mandar unha mensaxe a outra persoa do curso.
1.5) Observar o curso como “guest”, “student”, “teacher”, e como un alumnx concreto.

2. Moodle Mobile
2.1) Se somos administradorxs da nosa AV, habilitamos esta para poder usar Moodle Mobile
2.2) Instalamos Moodle Mobile no noso teléfono (Play Store ou Apple Store).
2.3)  Mandamos  unha  mensaxe,  consultamos  algún  dos  nosos  cursos,  cambiamos
configuración, descargamos algún contido ao noso móbil...

3. REA (Recursos Educativos Abertos)
3.1) Privacidade e Protección de Datos: -----
3.2) Autoría, Licenzas de Uso e Propiedade Intelectual: buscar na rede polo menos 3 tipos

de recursos educativos con cada unha das licenzas (CC nas súas variantes, Copyright e
Copyleft).

3.3) Usos nos Centros Educativos: -----

4. Ferramentas de Autor
4.1)  JClic/Scorm:  subir unha actividade jclic ao meu curso da AV en formato ficheiro .zip
(paquete scorm), e outra mediante URL.
4.2) H5P: elaborar polo menos 3 diferentes actividades H5P no meu curso da AV.
4.3) eXeLearning: crear actividades dentro dunha árbore, e exportar todo á AV mediante

paquete scorm. 
4.4) Ardora: crear actividades cos seus cartafoles, e exportar á AV por paquete scorm. 
4.5) LIM: crear un LIM e compartilo na AV mediante paquete scorm.
4.6)  Bancos  de  Recursos:  crear  no  banco  de  preguntas da  AV,  polo  menos  2  tipos

diferentes de preguntas.

5. Ferramentas de Edición
5.1) Gimp: cargar unha imaxe. Cambiar tamaño, contraste, cor, meterlle texto, transformala...
5.2) Audacity: crear un son resultado dunha gravación propia e unha canción.
5.3) KDEnlive: crear un vídeo como resultado de unir 2 vídeos, 2 imaxes e unha canción.
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6. Maqueta Abalar
6.1)  Virtual  Box  e  Maqueta: instalar  virtual  box.  Descargar  a  maqueta  Abalar  Libre.
Cargar a Maqueta en Virtual Box.
6.2) Maqueta: experimentar o entorno, diferentes aplicativos, menús, cartafoles...

7. Hardware informático
7.1) Montar un PC: ir a calquera web de venta de compoñentes informáticos (por ex. ESTA)
e montar un equipo informático completo calculando o orzamento de cada parte e o total.
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https://www.pccomponentes.com/configurador/?a=865929482&gclid=EAIaIQobChMI3oP1-YbY7wIVXxkGAB3qHwLjEAAYASAAEgLZHvD_BwE&gclsrc=aw.ds


XX. BONUSXX. BONUS  (algunhas utilidades non institucionais)(algunhas utilidades non institucionais)

 MOITAS E  MOI  BOAS!!: Quizizz,  Genial.ly,  Learning  Resource  Exchange  (LRE),  Educaplay, Quizizz,  Genial.ly,  Learning  Resource  Exchange  (LRE),  Educaplay,
Glogster, Wordwall, Cerebriti, Mindmeister, iVoox, FlowLab, ceipLoreto, mundoprimaria, ...Glogster, Wordwall, Cerebriti, Mindmeister, iVoox, FlowLab, ceipLoreto, mundoprimaria, ...

 Telegram:  privacidade (non  Facebook),  grupos e  canles,  bots,  multiplataforma sen  sim,
personalizable. Instalar desde o  Play Store ou Apple Store e tamén no PC --> AQUÍ.

 Air More: controlar e administrar móbil desde ordenador por wifi e no navegador. Hai que ter o
aplicativo instalado no móbil (Play Store ou Apple Store) e despois visitar --> AQUÍ. Ler co móbil
o código QR que aparece.

 iVoox: un dos mellores lugares de podcasts do mundo --> AQUI. Ten aplicación móbil.
 Virtual Box: Para cargar e probar sistemas operativos dentro do meu propio sistema operativo.

Baixar de AQUÍ.
 Whatsapp Web:  whatsapp no navegador do ordenador. Entrar AQUÍ e despois no whatsapp

móbil --> 3 puntos arriba á dereita --> whatsapp web. Ler co móbil o código QR que aparece.
 Complementos Firefox: Adblock, Videodownloader, Dark Mode...
 Captura de Pantalla: que faga captura de diferentes xeitos, gravar vídeo do que fago, etc.
 Clipit: garda decenas de accións da acción “copiar” --> INFO.
 VLC: O mellor reprodutor de vídeo e son (libre e de balde) --> AQUÍ.
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https://www.videolan.org/vlc/index.gl.html
https://www.linuxadictos.com/clipit-gestiona-el-portapapeles-facilmente-en-tu-distribucion-linux.html
https://www.ivoox.com/
https://web.whatsapp.com/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
http://web.airmore.com/
https://desktop.telegram.org/

