
 

          

AGUEIRO. UTILIDADE NA AULA



O importante non é... 

a ferramenta senón a metodoloxía a 
empregar na aula.

A ferramenta nunca substtuirá ao 
docente, sendo este o guía ou axente 
motvador dos rapaces.



e...como se emprega na aula? 

Podemos ver Agueiro como un taller de traballo que 
complementa a Moodle.

Neste taller os usuarios dispoñen de moitas ferramentas 
para elaborar os seus traballos



Os espazos e os tempos non son un condicionante. Os 
rapaces pode aprender desde os seus fogares, contando 
co apoio da súa familia.



Engaden á súa área privada 
os fcheiros que van 
creando.

Tamén crean entradas de 
blog, de forma directa na 
aplicación. 



Na construción deses fcheiros, os rapaces poden 
interaccionar entre si, empregando a rede social 



O alumno crea páxinas web, ben de forma 
individual ou en grupo 



Calquera usuario 
pode compartr a 
súa páxina con 
quen queira. O 
alumno (ou grupo 
de alumnos) debe 
de compartla co 
docente para que 
proceda coa súa 
avaliación 



Pero o usuario pode compartr a páxina con 
quen queira, ou incluso facela visible a Internet



Vantaxes de Agueiro

1. O docente cumpre a Lei de Protección de Datos.
2. Unha magnífca ferramenta para darlle soporte ás metodoloxías 
actvas, tanto para traballos colaboratvos como traballos por 
proxectos.
3. Permite certa interacción entre iguais, o que facilita a aprendizaxe 
informal.
4. O procedemento para a creación de páxinas web é sinxelo e rápido.
5. Permite compartr. Os docentes poden compartr os seus traballos 
e experiencias con outros docentes.
6. Permite crear agrupamentos entre centros diferentes.
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