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O BLOGUE COMO MARCO PARA DESENVOLVER O COÑECEMENTO 
CIENTÍFICO.

Imaxe 1
Na actualidade xa é algo cotián a abundancia de novas de contido científico en todos os 

medios de prensa. Para a súa correcta interpretación é necesaria unha formación 
mínima da poboación neste campo.

filosofía”
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Climántica na materia de Ciencias para o Mundo 
Contemporáneo, dende a sostibilidade e as TIC” 

Bioloxía e Xeoloxía Física e Química. 

www.ies.franciscoasorey.ccmc.climantica.org

Imaxe 2
O blogue de aula proporciona unha ferramenta didáctica moi versátil e apropiada para impartir as 

Ciencias para o Mundo Contemporáneo.
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RESOLUCIÓN A TRAVÉS DO  BLOGUE DAS PRINCIPAIS DIFICULTADES 
QUE OFRECE  A MATERIA DE CCMC. 

blog como unha ferramenta

1. Escaso número de sesións

diversidade temática desta materia

implementación das TIC ao ensino

4. Transmisión dos avances científico - tecnolóxicos

desenvolver o espírito crítico e reflexivo 

VENCENDO DIFICULTADES

1.- Escaso número de sesións semanais
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Gráfico 1:  Estatística tráfico día 13 de maio de 2009
Como se pode observar os máximos nas visitas prodúcense fora do horario lectivo co que se 

consegue estender o tratamento da materia máis alá das sesións asignadas a mesma. En xeral, 
comprobouse que as horas de máxima actividade son arredor das 15:00 e das 21.00. 

(fonte: www.histats.com

Gráfico 2:  Estatística tráfico mes de maio
A tráves deste gráfico comprobamos como a actividade na materia esténdese ao longo de toda 

a semana, observándose unha certa regularidade, con mínimos durante as fins de semana, pero 
mantendo sempre a súa actividade (fonte: www.histats.com)

Gráfico 3: Estatística tráfico durante un período de 60 días (abril, maio,xuño)
Neste gráfico podemos apreciar unha certa regularidade periódica, na que podemos identificar os 

máximos a metade de semana e mínimos nas fins de semana e vacacións, sen que a actividade se 
paralice en ningún momento (fonte: www.histats.com)
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2.- Diversidade temática da materia

Gráfico 4: Distribucíón das entradas en relación aos bloques temáticos
Pode apreciarse un tratamento bastante equilibrado, agás no caso do bloque V, xa que consideramos 

o blog como unha aplicación directa do mesmo, e que ademais foi obxecto de discusión no foro.

Lenda:

Bloque I: Na procura dun modelo cosmolóxico

Bloque II: Saúde e calidade de vida

Bloque III: Modelo de xestión do planeta

Bloque IV: Novos materiais para novas necesidades

Bloque V: Da sociedade da información á sociedade 

do coñecemento

3.- Implementación das TIC no ensino

4.- Transmisión dos avances científico – tecnolóxicos 
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Imaxe 3
O blogue permite impartir os contidos propios da materia e, simultaneamente, achegarse de forma 

práctica e efectiva ás múltiples posibilidades das novas tecnoloxías

5.- Desenvolver o espírito crítico e reflexivo

participación activa do alumnado no proceso 
de aprendizaxe, 

Metodoloxías de traballo empregadas no blogue:

unha ventá ao coñecemento científico
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Gráfico 5: Distribución temporal da publicación das entradas
Apréciase unha estabilización no ritmo de publicación, só alterada por períodos  vacacionais e un 

incremento coincidente coa fin de curso

un lugar para o debate
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Táboa 1
Relación dos temas propostos a debate no foro durante o presente curso e os datos de participación.

CONCLUSIÓNS

1.- Interacción entre o profesorado e o alumnado

Asunto Entradas Visto Data apertura Data peche 

Muller e ciencia 110 781 20-05-2009 31-05-2009 

O compromiso e responsabilidade cidadá 
ante a sostibilidade

163 1116 06-06-2009 20-05-2009 

Milagres da xenética: “nenos á carta” 141 982 18-04-2009 03-05-2009 

O uso responsable das TIC na educación e 
no tempo de ocio

98 968 02-03-2009 29-03-2009 

Recollida selectiva de lixo e a intimidade 69 517 23-02-2009 20-03-2009 

Desenvolvemento económico e 
conservación medioambiental

75 848 29-01-2009 02-03-2009 

O ensino de Ciencias no Bacharelato e 
ensino secundario

82 786 14-01-2009 05-02-2009 
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2.- Grao de participación do alumnado

3.- Aplicación das TIC cunha metodoloxía atractiva

4.- Desenvolvemento de contidos

5.- Papel e participación do profesorado
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6.- Proxección da experiencia. 

limántica na materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo, dende a sosti-
bilidade e as TIC”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cambia o clima?

Climaeucambio. Material multidisciplinar 
para ESO

Guía didáctica de Climaeucambio.

Se queimamos quentamos

Aprendemos coas Escolas Climánticas


