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Software   online   para   a   creación   de   recursos   educativos;   preparación   dunha 
clase empregando as ferramentas online - Ana Seoane Suárez 
 
O software online como un recurso educativo  
Vantaxes e desvantaxes: 
 - A favor ten que non é necesaria unha instalación polo tanto non se corre o risco de 
dañalo sistema e as actualizacións son automáticas, é moi adaptable a cada necesidade de 
cada individuo e ao ser online tamén no espazo e tempo, e por último estás surtido por un 
terceiro en todo momento. 
- En contra ten a parte negativa de depender dun terceiro para todo (se cae a rede ou o 
servidor), non ten a privacidade absoluta, pois unha vez que está na nube non ten o control un 
mesmo e ten certas limitacións a consecuencia do funcionamento da rede e de procesador. 
 

 
Exemplo de cámara escura feita a man que mostrou a profesora na clase 

 
Diferentes softwares online cos que podemos traballar: 
- Edición de foto (pixlr.com) é totalmente gratuito e solo necesita rexistrarte, pero 
podemos usar a conta da profesora (anaseoane@uvigo.es e contraseña clasesmaster16). É moi 
parecido ao photoshop, unha vez que te rexistraches e entraches solo é crear un documento 
novo, darlle as medidas e comezar a traballar. 
 
 

 
 
 

http://www.vhplab.net/spip.php?article284
http://www.vhplab.net/spip.php?article284
https://pixlr.com/
mailto:anaseoane@uvigo.es


- Edición de video (wevideo.com) é un editor básico e sinxelo de video como pode ser 
calquera que ven predefinido no ordenador; permite subir fotos, traballar con croma e variar 
tamaños. 
 

 
 
 
Recursos educativos: 
Hai moitos, pero temos uns exemplos a continuación: 
 - Capileira tic recursos, (capileiraticrecursos.wikispaces.com) unha web onde varios 
profesores se unen e suben os seus recursos propios para compartilos co resto da comunidade 
educativa e a quen lle poida interesar. 
- BiblioTICteca, (sites.google.com) máis epecífico de Plástica, con seccións 
especializadas. 
- Biblioteca espiral cromática, (bibliotecaespiralcromatica.wordpres.com) é un pouco o 
mesmo que capileira, parte da información que outros profesores suben á rede para quen a 
poida precisar. 
- Educram, (educram.es) é por decilo dalgunha maneira a fonte mais oficial, onde 
podemos atopar todo o contido necesario para axudarnos a ver como o fan outros profes. 
 

 

https://www.wevideo.com/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/luciaag2/
https://espiralcromatica.wordpress.com/biblioteca-online-de-recursos/
http://www.educarm.es/home


 

 
 
 
Bancos: 
Temos á nosa disposición bancos de onde podemos extraer: 
- Imaxes (Freepik.es) 
- Sons (Jamendo) 
- Videos 
(enlaces no pdf proporcionado pola profesora) 
 

 
 

http://www.freepik.es/
https://www.jamendo.com/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traballo práctico: 
Deseñar un cartel para ofertar a nosa clase que impartiremos no exame final utilizando o 
software online pixlr.com. 
 

 

 



 

 


