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■■ Unhas cuestións previas…Unhas cuestións previas…

Quen ten…?Quen ten…?Quen ten…?Quen ten…?
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Para que Para que 
molestarme en molestarme en 

facer unha facer unha facer unha facer unha 
presentación presentación 

web 2.0?web 2.0?



Todo está aquí:Todo está aquí:

--www.unirwww.unir--postgrado.compostgrado.com
----Web 2.0Web 2.0
--Cocinando en la web 2.0Cocinando en la web 2.0--Cocinando en la web 2.0Cocinando en la web 2.0



E os docentes, somos 2.0?E os docentes, somos 2.0?

■■ Cada mes 55 Cada mes 55 millónsmillóns de usuarios de usuarios 
empreganempregan TwitterTwitter..

■■ FacebookFacebook ten ten rexistradosrexistrados 250 250 millónsmillóns de de 
perfísperfís..
FacebookFacebook ten ten rexistradosrexistrados 250 250 millónsmillóns de de 
perfísperfís..

■■ Cada minuto Cada minuto súbensesúbense 20 vídeos a 20 vídeos a 
YoutubeYoutube..

FonteFonte: El País, 9: El País, 9--VIIIVIII--09.09.



Internet no 2010Internet no 2010

■■ 107 107 TrillónsTrillóns de correos electrónicos enviadosde correos electrónicos enviados
■■ 600 600 millónsmillóns de de perfísperfís en en FacebookFacebook dos que 250 dos que 250 

son son novosnovos en 2010en 2010son son novosnovos en 2010en 2010
■■ 152 152 millónsmillóns de blogsde blogs
■■ 25 25 billónsbillóns de de tweetstweets en en TwitterTwitter
■■ 175 175 millónsmillóns de usuarios de de usuarios de TwitterTwitter (7,7 (7,7 millónsmillóns

son seguidores de Lady Gaga)son seguidores de Lady Gaga)



Internet no 2010Internet no 2010
■■ 2 2 billónsbillóns de videos de videos vensevense cada día en cada día en YoutubeYoutube
■■ 35 horas de videos son subidas 35 horas de videos son subidas por minuto por minuto a a 

YoutubeYoutube
■■ 20 20 millónsmillóns de videos son subidos de videos son subidos aoao mes a mes a 

FacebookFacebook
■■ 5 5 billónsbillóns de fotos de fotos haihai en en FlickrFlickr
■■ 3000 fotos por minuto son subidas a 3000 fotos por minuto son subidas a FlickrFlickr

http://royal.pingdom.com/2011/01/12/internethttp://royal.pingdom.com/2011/01/12/internet--20102010--inin--numbers/numbers/



Informe anual de Informe anual de Universal Universal 
McCannMcCann, , Social Media TrackerSocial Media Tracker

O número de usuarios activos de InternetO número de usuarios activos de Interneta a 
nivel mundial estímase en 625 millóns. Isto nivel mundial estímase en 625 millóns. Isto 
significa que un de cada trece humanos son significa que un de cada trece humanos son significa que un de cada trece humanos son significa que un de cada trece humanos son 
usuarios activos de Internet. En España esta usuarios activos de Internet. En España esta 
cifra sitúana en 8,5 millóns de habitantes. cifra sitúana en 8,5 millóns de habitantes. 

As redes sociaisAs redes sociaiscontinúan crecendo, e os continúan crecendo, e os 
internautas cada vez pasan máis tempo nelas. internautas cada vez pasan máis tempo nelas. 
No noso país ascendeu no último ano en 13,6 No noso país ascendeu no último ano en 13,6 
puntos porcentuais con respecto ao pasado ano.puntos porcentuais con respecto ao pasado ano.



Informe anual de Informe anual de Universal Universal 
McCannMcCann, , Social Media TrackerSocial Media Tracker

A blogosferaA blogosferaalcanzou a súa saturación en termos numéricos, alcanzou a súa saturación en termos numéricos, 
cun 71% de lectores de blogs, o que lles converte sen cun 71% de lectores de blogs, o que lles converte sen 
dúbida no medio máis popular na web. A porcentaxe de dúbida no medio máis popular na web. A porcentaxe de 
blogueiros sitúase nun 40%. As plataformas dos medios blogueiros sitúase nun 40%. As plataformas dos medios 
sociais con cada vez son máis multimedia, posto que sociais con cada vez son máis multimedia, posto que sociais con cada vez son máis multimedia, posto que sociais con cada vez son máis multimedia, posto que 
creceu as descargas de fotos, vídeos, música. Obsérvase creceu as descargas de fotos, vídeos, música. Obsérvase 
unha alta penetración da subida e visualización de vídeos unha alta penetración da subida e visualización de vídeos 
en sitios como YouTube e outros similares: no noso país o en sitios como YouTube e outros similares: no noso país o 
32% dos usuarios activos de Internet subiron algún vídeo.32% dos usuarios activos de Internet subiron algún vídeo.

Os medios sociais estanse facendo móbilesOs medios sociais estanse facendo móbiles: o 17% dos : o 17% dos 
usuarios activos en todo o mundo acceden a Internet en usuarios activos en todo o mundo acceden a Internet en 
situacións de mobilidade ademais de en casa, o traballo ou situacións de mobilidade ademais de en casa, o traballo ou 
o seu lugar de estudos. o seu lugar de estudos. 

■■ Vía Biblioblog: 13Vía Biblioblog: 13--VIIIVIII--0909



Alumando: nin tan nativos nin Alumando: nin tan nativos nin 
tan inmigrantestan inmigrantes

■■ Un informe da OCDE titulado Un informe da OCDE titulado New Millenium Learners in New Millenium Learners in 
Higher Education: Evidence and Policy ImplicationsHigher Education: Evidence and Policy Implications, no seu , no seu 
capítulo 5 do volume capítulo 5 do volume Technology in Higher EducationTechnology in Higher Education da da 
serie serie Higher Education to 2030Higher Education to 2030 que publicará el que publicará el Centre Centre 
for Educational Research and Innovation (CERI)for Educational Research and Innovation (CERI), , 
afirma que:afirma que:
for Educational Research and Innovation (CERI)for Educational Research and Innovation (CERI), , 
afirma que:afirma que:
non hai suficientes evidencias empíricas para afirmar que o non hai suficientes evidencias empíricas para afirmar que o 
uso que os estudantes fan da tecnoloxía e dos medios dixitais uso que os estudantes fan da tecnoloxía e dos medios dixitais 
estea transformando o xeito no que aprenden, os seus estea transformando o xeito no que aprenden, os seus 
valores sociais e estilos de vida, e finalmente as súas valores sociais e estilos de vida, e finalmente as súas 
expectativas sobre o ensino e a aprendizaxe na educación expectativas sobre o ensino e a aprendizaxe na educación 
superiorsuperior (p.4).(p.4).

■■ http://cent.uji.es/octeto/node/2165http://cent.uji.es/octeto/node/2165



Alumnado: Alumnado: ninnin elaselas tan nativos, tan nativos, 
ninnin nósnós tan inmigrantestan inmigrantes

■■ Destaco as siguintes ideas das conclusións do informe:Destaco as siguintes ideas das conclusións do informe:

■■ O alumnado universitarios é usuario habitual dos medios dixitais (aínda O alumnado universitarios é usuario habitual dos medios dixitais (aínda 
que con diferentes perfís en canto a intensidade de uso).que con diferentes perfís en canto a intensidade de uso).

■■ A alumnado quere que a tecnoloxía mellore o ensino e a aprendizaxe, A alumnado quere que a tecnoloxía mellore o ensino e a aprendizaxe, 
pero non que as cambien radicalmente.pero non que as cambien radicalmente.

■■ Os docentes en educación superior están lonxe de ser inmigrantes Os docentes en educación superior están lonxe de ser inmigrantes 
dixitais. A tecnoloxía contribuíu a transformar o traballo académico e, dixitais. A tecnoloxía contribuíu a transformar o traballo académico e, 
máis lentamente que noutras áreas como a investigación, está máis lentamente que noutras áreas como a investigación, está 
abríndose camiño no ensino.abríndose camiño no ensino.

■■ Os docentes a miúdo asumen equivocadamente que a familiaridad dos Os docentes a miúdo asumen equivocadamente que a familiaridad dos 
estudantes coa tecnoloxía faios automaticamente destros en habilidades estudantes coa tecnoloxía faios automaticamente destros en habilidades 
de información e comunicación.de información e comunicación.



OS 10 MANDAMENTOS DOS OS 10 MANDAMENTOS DOS 
SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA

■■ 1. Terás un blog1. Terás un blog
■■ 2. Crearás perfís (everywhere)2. Crearás perfís (everywhere)
■■ 3. Subirás fotos (muchas)3. Subirás fotos (muchas)
■■ 4. Compartirás videos (todos os que podas atopar)4. Compartirás videos (todos os que podas atopar)
■■ 5. Colgarás podcast (a menudo)5. Colgarás podcast (a menudo)■■ 5. Colgarás podcast (a menudo)5. Colgarás podcast (a menudo)
■■ 6. Enviarás Alertas (inmediatamente)6. Enviarás Alertas (inmediatamente)
■■ 7. Comentarás (en multitude de blogs)7. Comentarás (en multitude de blogs)
■■ 8.Manterás  as túas conexións (con todo o mundo)8.Manterás  as túas conexións (con todo o mundo)
■■ 9. Explorarás os Social Media (ao menos 30 minutos ao día)9. Explorarás os Social Media (ao menos 30 minutos ao día)
■■ 10. Serás creativo (ir por diante e de xeito creativo)10. Serás creativo (ir por diante e de xeito creativo)

Fonte: Fonte: NetHuntingNetHunting 11--IXIX--0909



Os meus recursos preferidos (I)Os meus recursos preferidos (I)

PUBLICACIÓNS:   Blogger  PUBLICACIÓNS:   Blogger  
FOTOGRAFÍA:   Picassa web, Slide, Flickr.FOTOGRAFÍA:   Picassa web, Slide, Flickr.
EDITOR FOTOGRÁFICO: Picnik.EDITOR FOTOGRÁFICO: Picnik.EDITOR FOTOGRÁFICO: Picnik.EDITOR FOTOGRÁFICO: Picnik.
PRESENTACIÓNS: Slide Share, Issuu.PRESENTACIÓNS: Slide Share, Issuu.
VÍDEO: Youtube,  Vimeo, Embedr.VÍDEO: Youtube,  Vimeo, Embedr.
REDE SOCIAL:     Facebook.REDE SOCIAL:     Facebook.
MICROBLOGGIN: Twitter.MICROBLOGGIN: Twitter.
ACORTADORES: Bit.ly, Tiny.URL.comACORTADORES: Bit.ly, Tiny.URL.com



Os meus recursos preferidos (II)Os meus recursos preferidos (II)

FORMULARIOS: FORMULARIOS: WufooWufoo..
PROBAS: PROBAS: StudiyoStudiyo..
DISCO DURO ONDISCO DURO ON--LINE: Box.net.LINE: Box.net.DISCO DURO ONDISCO DURO ON--LINE: Box.net.LINE: Box.net.
GOOGLE: Google GOOGLE: Google docsdocs, Google Reader, , Google Reader, 

Google Google SitesSites..
MARCADORES SOCIAIS: MARCADORES SOCIAIS: DeliciousDelicious, Míster , Míster WongWong..
AUDIO: AUDIO: AudicityAudicity..
CORRETOR: CORRETOR: OrtogalOrtogal..
WIKIS: WIKIS: WikibiblioWikibiblio..



INICIARTE:INICIARTE:
Un blog para a aulaUn blog para a aula







Seccións fixas:Seccións fixas:
A hemeroteca da semanaA hemeroteca da semana



Seccións fixas:Seccións fixas:
As probasAs probas



Seccións fixas:Seccións fixas:
As visitasAs visitas



Outros blogsOutros blogs



Outros blogsOutros blogs



RecursosRecursos



RecursosRecursos



RecursosRecursos



O Club de LecturaO Club de Lectura



A participación: os comentariosA participación: os comentarios



Tratamento ético dos recursosTratamento ético dos recursos



INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Antonio MartínezAntonio Martínez
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