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damental, ou como complemento 

doutras estratexias e actividades, 

mírante cunha cara de abraio difí-

cil de esquecer. 

Para algúns non é doado compren-

der que aínda hai moitos mestres 

e mestras que pensamos que as 

novas tecnoloxías non deben ser 

o único dos recursos educativos, 

senón que han entenderse como 

un complemento ou ampliación 

das actividades que se viñan em-

pregando ata o presente.

Non sexa que centremos tanto os 

nosos esforzos no logro dunha es-

cola dixitalizada, que esquezamos 

valores tan necesarios como o res-

pecto cara a outras ideas e formas 

de pensar. Precisamente por iso 

pido consideración para “os tecno-

lóxicos” e para os que “non o son 

tanto”. As dúas opcións de traba-

llo son válidas. Por un lado, están 

os que cren no uso das TIC como 

eixo central no desenvolvemento 

do traballo diario; por outro, os 

que pensamos que as devanditas 

tecnoloxías son unha ferramenta 

máis de traballo, de utilización ha-

bitual pero non esencial.

Por suposto que estou de acordo en 

que é moi importante facer dos no-

sos alumnos e alumnas bos usuarios 

das ferramentas tecnolóxicas, tan-

to nas aulas coma fóra delas, pero 

coido que non debemos esquecer 

aquelas estratexias de aprendizaxe 

que ata agora viñamos empregan-

do e que nos deron resultados am-

plamente satisfactorios. 

Quen non se sentiu algunha vez 

un completo inepto ao ter que 

escoitar comentarios acerca da 

súa pouca experiencia no relativo 

a bits, bytes, terabytes e demais fa-

milia, e se decatou de que apenas 

ten unha pequena idea do que lle 

están dicindo?

Escola só 
tecnolóxica?

Toda a comunidade educativa 

está de acordo en que as nosas 

vidas e as dos nosos nenos e ne-

nas se dirixen, día a día, cara a un 

mundo cada vez máis tecnolóxico; 

un mundo no que a informática se 

está a converter nunha ferramenta 

empregada decotío en case todos 

os aspectos da vida. Neste contor-

no, a escola non podía ser menos, 

por iso cada vez hai máis docentes 

que incorporan as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

nas súas aulas. 

Eu atópome neste nutrido grupo 

de profesionais que, no seu inten-

to por darlles aos rapaces e rapa-

zas a mellor atención, tratan de 

poñerse ao día no tocante ao uso 

das TIC para empregalas como fe-

rramentas de traballo e sacarlles o 

máximo proveito. Para iso asisto a 

numerosos cursos de formación. 

Necesito actualizarme nunha 

tecnoloxía que muda e avanza              

continuamente. 

Pero tanto cambio, xunto co feito 

de que por todas as partes e a to-

das as horas nos queiran introdu-

cir estas ferramentas, sexa como 

sexa, fai que abrollen en min cer-

tas dúbidas. Internet, os blogs, as 

wikis, webquests… son actividades 

realmente produtivas para calque-

ra ensino? Debemos restrinxir as 

metodoloxías educativas exclusi-

vamente ao uso das tecnoloxías 

da información e da comunica-

ción? debemos deixar de lado as 

estratexias tradicionais? 

E o desconcerto que advertimos 

a primeira vez que oímos falar de 

blogs ou wikis?

A sensación que experimentamos 

neste mundo tecnolóxico por todo 

o que nos falta por aprender é, sen 

dúbida, un impulso para a nosa 

formación. Pero o peor non é pen-

sar canto queda por saber, senón 

sentir que os demais consideran 

que estamos obrigados a facelo e 

a sabelo todo sobre o mundo dixi-

tal, e moito máis cando falamos de 

persoas novas. Se dis que só usas a 

computadora para o traballo fun-
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