
INFORME SOBRE OS MATERIAIS DE ED@D (Educación Dixital a Distancia)

Desde o Centro de Innovación e Desenrolo da Educación a Distancia (CIDE@D) promoveuse desde hai un 
par de anos a elaboración de materiais didácticos para a Educación a Distancia (ED@D)
Neste momento están elaborados xa todos os cursos da ESO na materia de MATEMÁTICAS.
Actualmente estes materiais están a disposición de quen os queira usar en ensino presencial, de feito xa 
houbo varias experiencias moi positivas de utilización en clases normais.

Teñen as seguintes características:
 Abarcan todo o currículo da ESO.
 Son gratuítos. Están feitos baixo a licenza Creative Commons polo que se poden manipular 

para o seu uso, citando a fonte.
 Todos os apartados conteñen escenas interactivas, manipulables, para unha mellor 

comprensión do que se aprende.
 Non é necesario coñecer o deseño ou funcionamento interno das escenas para usalo nas 

clases.
 Disponse dun arquivo PDF co mesma materia de cada unidade para imprimir se se desexa.

Durante o curso 2009-2010 un grupo de 16 profesores e profesoras galegos e colaboración con outro grupo 
en Catalunya e outro en Euskadi, estivemos facendo a tradución destes materiais ao galego, coa 
autorización e soporte técnico do ITE  (Instituto de Tecnoloxías Educativas, antes CNICE) do MEC. A única 
pequena diferenza é que nas outras comunidades con idioma propio teñen apoio das súas Consellerías e 
aquí temos o contrario.
En calquera caso estes materiais esperamos que estean pronto a disposición do profesorado galego que os 
queira utilizar, neste momento xa está rematada a tradución e estamos dándolle os últimos retoques e 
esperamos telos publicados antes de que arranque o curso académico 2010-2011.
Xa está publicado 4º ESO opción B que foi o primeiro que se fixo e cuxa tradución realizou unha empresa o 
pasado ano. Este ano o grupo de tradución encargouse dos outros 4 cursos (1º, 2º, 3º e 4ºA).

Pódense ver os materias de ED@D en: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/

Aparece unha imaxe de enlace para cada materia e en Matemáticas contén bandeiras enlace aos materiais 
en cada un dos idiomas do estado.

E premendo sobre a bandeira galega accederemos a estes materiais, elixindo o 
curso premendo sobre o símbolo correspondente. (Actualmente, Agosto 2010, só 
está dispoñible 4ºB). Esperamos ter o resto en pouco tempo.

De momento pódese ver o material completo en castelán.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/


BREVE DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Cada curso está distribuído en 12 temas (mantense a denominación de quincenas do ensino a distancia).

Esta é a pantalla inicial de 1º 
ESO:

Premendo no enlace dun dos temas/quincenas, por exemplo no nº 1: Os números naturais, accédese á 
páxina de presentación desta unidade. Todas as demais unidades teñen o mesmo formato.
Pode verse á esquerda o índice e na parte superior un menú con enlaces a outros apartados.

O enlace activo é “Antes de 
empezar” que corresponde á 
páxina de presentación na 
que se detallan os obxectivos 
e mesmo mediante unha 
imaxe, xogo ou escena 
manipulable se trata de 
introducir e interesar ao 
alumno ou alumna no tema 
que vai estudar.

Premendo no apartado 
“Contidos” ou no primeiro 
apartado do índice, accédese 
á primeira páxina do tema, 
neste caso “Sistema de 
numeración decimal”.

Aparece esta pantalla:

Nas esquerda sigue 
mantendo o índice, pero co 
apartado no que estamos 
resaltado.



O resto da pantalla, a materia en sí, consiste nunha pequena explicación teórica, e á dereita unha escena 
interactiva para que o alumno ou alumna comprenda os conceptos que se explican dunha maneira máis 
lúdica e didáctica xa que ao manipular por el mesmo entenderá mellor o que se lle explica.
Aparece tamén, na maioría 

dos apartados, un botón
que da acceso a outra escena
interactiva na que se reforzan 
os conceptos mediante 
exemplos ou exercicios
resoltos.
Na parte inferior os botóns de 
avance/retroceso para 
moverse secuencialmente 
polos apartados do tema.

A última páxina de Contidos 
é a de RESUMO onde 
aparece o que se considera 
importante para lembrar.
Nalgúns casos contén tamén 
algunha zona interactiva.

Unha vez estudado o 
tema o alumno ou 
alumna debe facer 
exercicios de reforzo e 
para iso pode acceder 
ao apartado do menú: 
Exercicios desde o que 
pode ir a unha ou máis 
páxinas con exercicios 
clasificados e con 
solución para 
comprobar se o fixeron 
ben.



Unha vez repasado o 
tema cos exercicios 
pasamos á “Auto-
avaliación” para que 
por si mesmos fagan 
unha proba de 
coñecementos 
interactiva e que lle vai 
dar o resultado e unha 
explicación naquelas 
cuestións que 
respondan mal.

Estas unidades 
dispoñen tamén dun 
sistema inicialmente 
pensado para 
educación a distancia 
que consiste e 
cumprimentar unha 
proba e enviarlla ao titor 
ou titora por correo 
electrónico, está no 
apartado ”Para enviar 
ao titor”:

Finaliza o tema cun 
apartado “Para saber 
máis” onde caben 
cousas curiosas 
relacionadas co tema, 
xogos, investigacións, 
pequenos apartados de 
historia das 
matemáticas,…



Con este sistema utilízanse en todas as unidades escenas interactivas, tanto para temas con contido 
aritmético ou alxébrico como para escenas con contidos gráficos, sendo estas últimas as que normalmente 
resultan máis atractivas. Poñemos aquí algún exemplo de escenas que aparecen nos distintos temas.

Tema: Táboas e gráficas

Escena: Comprensión do concepto de 
gráfica e a súa relación coa táboa de 
valores.

Funcionamento: O alumno ou alumna 
vai movendo o punto sobre o eixe OX e 
van aparecendo os valores na táboa.

Tema:
Rectas e ángulos no plano

Escena: Comprensión do concepto de 
mediatriz dun segmento.

Funcionamento: O alumno ou alumna 
debuxa tal e como se estivera sobre o 
papel con regra e compás a paralela a 
unha recta dada pasando por un punto.

Dispón neste caso dun vídeo explicativo 
do método.

Tema: Estatística e probabilidade

Escena: Comprensión do concepto de 
Espazo mostral.

Funcionamento: O alumno ou alumna 
vai extraendo as bolas da caixa e 
observando como se configura o 
espazo das mostras.

Tema: Fraccións

Escenas: Comprensión do concepto de 
fracción.
Vense na imaxe a escena do tema e a 
de reforzo correspondente.

Funcionamento: O alumno ou alumna 
manipula a escena facendo un exercicio 
e cando o fai ben aparece a mensaxe 
que llo indica.


