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A comunicación na formación dixital

1. Servizo de Vídeoconferencia

Os alumnos e os docentes do ensino público galego teñen varias
ferramentas á súa disposición para seguir as formacións por vi-
deoconferencia: Webex, Falemos e BigBlueButton.

1.1. Webex

A Amtega chegou a un acordo con Webex.com para dar servizo
de videoconferencia aos centros de ensino galego. Na actualidade
ese acordo segue vixente e polo tanto é un servizo que está a
disposición dos docentes e do alumnado.

O docente entra na páxina: https://eduxunta.webex.com, e
pincha no botón Iniciar sesión

E introduce as credenciais coas que se dou de alta no servizo,
estando formadas pola conta de correo electrónico corporativa
edu rematada en .gal e o contrasinal (que non ten porque ser o
mesmo ao empregado no correo edu). No caso de ter caducada
a conta, ten que consultalo problema coa UAC.
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Na páxina principal aparece a url da sala personal, que será a que
teña que facilitarlle ao alumnado para establecer unha reunión
nunha hora acordada.

En xeral, o alumnado debe de ter en conta as seguintes indica-
cións:

1. No caso de conectarse dende teléfono móbil ou tablet de-
ben instalar primeiro a aplicación dispoñible tanto para An-
droid como para IOS.

Android: https://play.google.com/store/apps/details
?id=com.cisco.webex.meetings&hl=es

IOS: https://apps.apple.com/es/app/cisco-webex-meetings/
id298844386

No caso de que empreguen gnu/Linux, non precisan instalar nin-
gún cliente xa que poden conectarse empregando o navegador
habitual.

1. Cando instalen a app deben premer en permitir e a aceptar
ás condicións e peticións de uso da cámara e do micro

1. Ao rematar a instalación premen no enlace de acceso que
lles facilitase o mestre respectando a hora da cita, polo
contrario non haberá ninguén. Cando se conecte o profesor,
entran directamente.

2. Cando fagan clic no móbil/tablet preguntará con que apli-
cación queren abrir. Deben escoller Webex �siempre�. Unha
vez feito isto pode ser que lles pida un nome (para iden-
ti�calos na sala) e un correo electrónico. Se entran direc-
tamente dende a aplicación de móbil ou tablet, pide un
número de reunión ou o enderezo, facilitado pola titora ou
titor da reunión.

3. Se entran dende un PC non precisan instalar nada. Ábrese
unha pestana no navegador e despois dun breve instante,
na parte baixa aparecerá en azul o texto �únase desde el
navegador� Cun clic aí entran noutra zona na que tamén
pide un nome e un correo para identi�carse dentro da sala.
Feito isto premen en �siguiente� e �nalmente nun botón
verde coa lenda �Unirse a la reunión�.
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É un bo costume poñer o nome do alumno, alumna ou
familiar para que sexa fácil de recoñecer pola persoa que
organice a reunión.

Os alumnos teñen que procurar ter os micros apagados
(aparece en cor vermella cando está bloqueado e en negro
cando está activado) para que a persoa que dirixe poida
falar e dar paso aos alumnos de maneira organizada. Cos
micros abertos será moito máis difícil a comunicación.

1.2. Falemos

A Ferramenta falemos é outra das posibles solucións que pode
empregar o profesorado do ensino galego para realizar formacións
online. Trátase dunha personalización de Jitsi.

Para acceder pinchamos no seguinte enlace:
https://falemos.edu.xunta.gal/

Os docentes tan só terán que asignar un nome á reunión e pinchar
en Iniciar conferencia:

A url que debemos facilitar ao alumnado é a combinación de
https://falemos.edu.xunta.gal/ e o nome que acabamos
de crear. Neste exemplo quedaría:
https://falemos.edu.xunta.gal/formacion_ies

E dámoslle permiso aos navegador para empregar a cámara e o
micrófono

4 de 22

https://falemos.edu.xunta.gal/
https://falemos.edu.xunta.gal/
https://falemos.edu.xunta.gal/formacion_ies


A comunicación na formación dixital

Introducimos o noso nome e clic en Entrar á reunión

E na seguinte �estra clic en Son o an�trión, é dicir o moderador
da reunión

E seguimente introducimos as credenciais edu e clic en Login

É importante indicarlle ao alumnado que manteña os micrófonos
apagados para que o sonido da reunión sexa da mellor calidade
posible.
Para evitar que accedan á videoconferencia persoas alleas á mes-
ma, é conveniente engadir un contrasinal. Para facer isto, pin-
chamos en Máis accións > Opcións de seguridade
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E clic en Engadir contrasinal

Polo tanto aos alumnos debemos de facilitarlle dúas cousas, por
unha banda a url da vídeoconferencia e e pola outra, o contrasi-
nal.

1.3. BigBlueButton

A ferramenta BigBlueButton (BBB), permite realizar videocon-
ferencias con todos os participantes dun curso Moodle. A diferen-
cia coas ferramentas de Webex e Falemos, o BBB está integrado
dentro da aula virtual.
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1. O primeiro que debemos facer é inserir no curso este mó-
dulo. Para isto, pinchamos en Edición

2. Seleccionamos a sección na que queiramos inserir a icona
que chame ao servizo de BBB. Clic en Engadir unha acti-
vidade ou un recurso

3. Seleccionamos a actividade BigBlueButton

4. Introducimos o nome que desexamos darlle ao recurso, por
exemplo `'Videoconferencia�

5. No apartado Participantes debemos de con�gurar o rol de
Teacher como Moderador, para que poida acceder á video-
conferencia como moderador
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6. En Lock Settings (só en E-Dixgal) podemos deshabilitar
funconalidades como o chat privado, para evitar que o
alumnado se envíen mensaxes durante o evento.

7. Para acceder á videoconferencia, prememos en Unirse á
sesión

8. E procedemos a facer a proba ECO, para comprobar que
funciona o noso micrófono e altofalantes

E xa podemos comezar coa videoconferencia!

2. A mensaxería

Coa LOPD e as directivas da unión UE, queda restrixindo em-
pregar aplicacións de mensaxería e o uso de correo electrónico
para menores de 14 anos e 16 para Whatsapp. Polo que non se
pode empregar este tipo de aplicacións para o envío de avisos aos
alumnos. ¾Pero son imprescindibles?. A resposta é que non. No
entorno Moodle dispoñemos do necesario para comunicarnos co
alumnado sen saír do mesmo. Unha das opcións é a mensaxería.
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2.1. Como enviarlle unha mensaxe a un alumno

ou a un grupo?

Una das formas para o envío dunha mensaxe a un conxunto de
alumnos consiste en pinchar no botón de Participantes na colum-
na da esquerda

Seleccionamos o alumno ou alumnos aos que desexamos enviarlle
unha mensaxe:

E como visualizan os alumnos o aviso de que lles chegou unha
mensaxe?
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E ao pinchar

2.2. E os alumnos poden enviarse mensaxes

entre si?

Efectivamente. Poden pinchar no botón da mensaxería, aparece
a venta na anterior e escollemos �Nova mensaxe�

Á esquerda na caixa de �Busca un usuario ou curso�, o alumnado
insire o nome do alumno ou alumna que procura. Neste exemplo
introducimos o código do curso, e no EVA podería introducir o
nome do centro educativo
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E na parte inferior introduce a mensaxe a enviar:

2.3. Como un alumno pode bloquear a outro

para que non poida enviarlle mensaxes

É posible que un alumno facendo gala do seu humor profesional,
moleste aos seus compañeiros. Para iso o alumnado ten posi-
bilidade de bloquealo, e deste xeito non poderá enviar correos
molestos.
Para iso o alumno que está sendo molestado accede á mensaxería:
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Clic en Nova mensaxe e procura o usuario creador da discordia.
Seguidamente pincha no nome do alumno

E aparecen tres opcións. Neste caso escollerá a opción Bloquear
o contacto:

Comprobemos agora se o alumno5 pode enviarlle unha mensaxe
ao alumno1. Logeámonos como alumno5. Accedemos á mensa-
xería, procuramos o alumno 1 e enviámoslle unha mensaxe e o
sistema imprime en pantalla un aviso de erro e en consecuencia
non é posible o envío da mensaxe.

3. Mensaxería en grupo

1. O primeiro que debemos facer é a crear un grupo no cal
nós, como docentes, formemos parte del. Para isto, pin-
chamos no engrenaxe para a administración da materia e
a continuación en Máis.

2. Prememos na pestana Usuarios

12 de 22



A comunicación na formación dixital

3. Seguidamente en Grupos

4. Clic en Crear grupo

5. Engadimos o nome do grupo. Todos os alumnos matricu-
lados no curso formarán parte deste grupo

6. Activamos a Mensaxería en grupo. Tamén podemos enga-
dimos unha imaxe ao grupo. Gardamos os cambios
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7. Engadimos os usuarios do grupo

E seleccionamos todos os alumnos e o docente, e engadi-
molos á columna da esquerada

8. Clic na icona da mensaxería

E no apartado Grupo atoparemos o grupos de Matemáticas
que creamos nos pasos anteriores

9. Prememos na frecha para comezar a chatear cos alumnos

Comezamos a escribir. E clic en enviar.
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Pasados uns segundos, apareceralle a mensaxe aos alumnos
e poden responder.

4. Foro de novas

Cando se crea un curso novo, Moodle automaticamente crea o
Foro de novas. A función deste foro é a de informar ao alumnado
das normas de funcionamento, do que ten que entregar, dar ta-
refas a realizar, facilitarlle exames doutros anos, libros de lectura
obrigatorios, etc. En de�nitiva, é un taboleiro no cal está toda
a información que precisa coñecer o alumnado para poder cursar
con éxito a materia. Debemos ter en conta que son moitos os
pais que axudan aos alumnos nos seus fogares e eles non contan
con esta información agás que apareza nalgún sitio. O foro de
novas posiblemetne sexa o sitio idóneo.
Debemos ter en conta que no Foro de novas a información �úe
de maneira unidireccional, desde o docente ao alumnado. Se un
alumno ten dúbidas debe de empregar o foro de dúbidas, que
veremos a continuación. Por cada nova que o docente cree no
Foro de novas, o alumnado recibe unha noti�cación. Debemos de
ter claro que o aviso non o recibe de maneira instantánea, senón
cando se execute no servidor por medio dunha tarefa cron.

5. Foro de dúbidas

Como o seu nome indica serve para a aclaración de dúbidas, ou
para desenvolver un debate, chegar a un acordo, etc.
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Para engadir un foro, o profesor debe de activar a edición e logo
clic en Engadir unha actividade ou recurso:

A un alumno chegaralle unha noti�cación de cada unha das res-
postas que se dan no foro sempre e cando estea subscrito ao
mesmo. No caso dun foro de novas, a subscripción está con�-
gurada por defecto como forzada. O docente terá que decidir o
grao de seguimento dos foros.

6. A conversa

En xeral, no ensino dixital e non dixital a interacción entre iguais
resulta fundamental. O feito de que o alumnado comparta as
dúbidas e axude aos compañeiros é moi interesante, e non só para
os alumnos que acadan resolvéndoas, senón tamén para aqueles
alumnos que ensinan aos compañeiros.
O chat tamén pode servir para poñerse de acordo os membros
dun grupo á hora de editar un traballo ou realizar un proxecto.
Vexamos como se activa este tipo de actividade:

1. Activar a edición
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2. Engadir unha actividade ou recurso

3. Clic en conversa

4. Cumprimentamos o nome da conversa. Por exemplo: �Dúbi-
das práctica�. O resto das opcións deixámolas coas opcións
predeterminadas. Gardar e presentar.

5. Clic en ' 'Prema aquí para acceder á conversa agora

A medida que o alumnado vaia entrando nesta actividade
de conversa, aparecerá na columna da dereita. Tan só hai
que engadir o texto no formulario situado no fondo da pá-
xina e premer en Enviar
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Cada vez que se sae da sala pérdese a conversa, aínda que
na con�guración da actividade pódese evitar isto selecio-
nando SI no apartado `'Todo o mundo pode ver as sesións
pasadas�, dentro do apartado Sesións de conversa. Con es-
ta nova con�guración, os alumnos poden revisar outras se-
sións de conversa para repasar o comentado anteriormente.

7. O Calendario

Aínda que o calendario non é unha ferramenta de comunicación
en si mesma, constitúe un elementos informativo tan importante,
que podemos velo como unha ferramenta máis deste distinguido
grupo.
Unha maneira de traballar con medios dixitais na aula, é dándolle
prioridade aos procedementos fronte aos contidos, empregando
unha boa parte da sesión na elaboración de prácticas. Os alumnos
deben responder ás distintas cuestións que aparecen nas prácticas
á vez que resolven as dúbidas. O docente axuda coas di�cultades
individuais, cos atrancos cos que se vai atopando o alumando,
con axudas tipo �ash para que un alumno especi�co,ou con acla-
racións ao gran grupo.
O calendario pode servir para organizar prácticas que o docente
vai publicando semanalmente, quincenalmente ou por unidade
didáctica. O calendario axuda aos alumnos a plani�car o seu
traballo. Vexamos como se publican datas no calendario:

1. O primeiro que debemos facer é facer visible o bloque do
calendario. Para isto, clic en Activar a edición
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2. Na columna da esquerda pinchamos en Engadir un bloque

3. Seleccionamos calendario

E deste xeito xa o podemos visualizar na columna da de-
reita.
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4. Para inserir eventos no calendario pinchamos enriba do mes

5. E no calendario engadimos o evento. No caso de que sexa
un evento individual, como pode ser un exame, pinchamos
en Novo evento
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6. Introducimos o título e a data

E o alumno visualizao así:

7. No caso de que sexa un evento que se repite ao longo do
tempo, como por exemplo a entrega de prácticas, inserimos
a data da primeira práctica, por exemplo o venres día 4
de Febreiro ás 23:59. Seguidamente pinchamos en Amosar
máis e seleccionamos Repetir este evento e escollemos 4
repeticións semanais, por exemplo.

E o alumno visualizaríao do seguinte xeito, o día 14 está
programado o exame e todos os venres do mes de febreiro
debe de entregar a práctica que foi elaborando nas distintas
clases e na casa.
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8. Tamén podemos con�gurar un evento que dura varios días
consecutivos. Por exemplo a semana cultural do centro:

Quedando o calendario do seguinte xeito:

22 de 22


	Servizo de Vídeoconferencia
	Webex
	Falemos
	BigBlueButton

	A mensaxería
	Como enviarlle unha mensaxe a un alumno ou a un grupo?
	E os alumnos poden enviarse mensaxes entre si?
	Como un alumno pode bloquear a outro para que non poida enviarlle mensaxes

	Mensaxería en grupo
	Foro de novas
	Foro de dúbidas
	A conversa
	O Calendario

