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1. U n pro xecto que se cham a " Orientarse co n interne t"
O Departamento de Orientación do I.E.S. “García Barbón” de Verín (Ourense),
ofrece ao alumnado unha actividade formativa que chamamos “Orientarse con
internet”. Os obxectivos de tal traballo pedagóxico son dous: potencialo uso
informado de internet e axudar no proceso de información académica e
profesional
dos adolescentes.
OR I ENT A RSE CON I NTER NET
http://static.scribd.com/docs/8dpul9iz8t2l.swf
(Proxecto de "Orientarse con internet" 2006/2007)
http://static.scribd.com/docs/fxlf6fueowkzw.swf
(Documento de "Orientarse con internet" para Bacharelato)
Nos sete anos de duración do Proxecto “Orientarse con internet” –2000/2007 o
mes de febreiro de 2005 foi de especial relevancia para nós: creamos o Blog de
Orientación

2. O Blo g de Orientació n co mo guía de info rmac ió n académ ica e
pro fesional. A Blo go rientac ió n
A planificación dun blog que pretende servir como Guía de Información
Académica e Profesional é unha tarefa en construcción permanente. Considero
que a elaboración dun blog require dun traballo previo de documentación –
análise e valoración da documentación e dunha boa disposición para a
aprendizaxe diaria.
Un blog é unha ferramenta de formación.
O Blog de Orientación foi deseñado, nun primeiro momento, para atender ás
necesidades de información académica e profesional dos mozos e mozas do
centro. As primeiras aportacións que elaboramos e publicamos –das titulacións
universitarias e de formación profesional son as que solicitou maioritariamente
o alumnado.
Nun segundo momento, fomos engadindo outros temas e máis contidos no
blog. O obxectivo xeral da nosa bitácora, a medio prazo, é o de chegar a ser un
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servizo de información académica e profesional relativamente completo,
actualizado e participativo.
O mantemento dun blog e a creación habitual de contidos require dun traballo
previo de documentación e análise da información. O noso interese por internet
como útil recurso de para as tarefas de información académica e profesional
(Veiga, 2003a; Veiga, 2004; Veiga, 2005 e Veiga,2006a) acredita unha parte
da base informativa que nos axudou a crear o Blog de Orientación.
As outras aportacións que nos permiten dotar de contidos ao Blog de
Orientación teñen relación coa utilización de distintas estratexias e
ferramentas:
1. Uso habitual de buscadores, metabuscadores e recursos específicos e
especializados de información.
2. Uso diario de BLOGLINES servizo de engadido de RSS de múltiples fontes
informativas.
3. Consulta de distintas páxinas web de información institucionais –Xunta de
Galicia, Universidades, Consello da Cultura Galega, etc e de xornais e revistas
especializadas.
4. Lectura de libros e revistas.
Actualmente, os temas que podemos consultar suman doce e dispomos dunha
Guía Didáctica.
A Guía Didáctica facilita unha aproximación aos contidos xerais do Blog e
posibilita unha navegación máis eficaz. En consecuencia, recomendamos aos
nosos visitantes que consulten a Guía Didáctica.
Complementariamente, sinalar que o Blog de Orientación só ofrece información
de estudos relativa á Comunidade Autónoma de Galicia –estudos universitarios
e de formación profesional, pero que moitas das informacións xerais que se
facilitan –sobre todo nos temas de “emprego”, “orientarse”,”universidades”,
“estudar ben” e “itinerarios” poden ser de evidente utilidade para o conxunto
de alumnos/as, profesores/as, familias e orientadores/as de calquera lugar.
TEM AS DO BL OG DE ORI ENTACI ÓN
Guía didá ctica
Orientarse
Em pre go ciclos
Fo rmativos
Est udar be n
Titu lación s b arbón
Select ivida de
I tinera rios
I .E.S. García Barbón

N o vid ades
U n ive rsidades
B logs
X uventude
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Nun terceiro momento, consideramos moi importante que o alumnado dispoña
do seu propio blog –a blogorientación como guía de información académica e
profesional –escribe e pensa sobre o seu futuro
Paralelamente, o Blog de Orientación pode ser un dos puntos de partida para
que o alumno/a poida crear, planificar e dotar de contidos a súa propia
bitácora.

3. Ba rbó n Blo g: profeso rado e alumnado en acció n.
O Blog de Orientación foi o primeiro blog que se creou no noso centro
educativo. Pouco a pouco, traballando co alumnado e animando as tarefas de
formación permanente entre o profesorado, acadouse, por unha parte, unha
presenza importante das bitácoras do alumnado – co tema da orientación
profesional como principal contido, e, por outra parte, unha motivación e
interese do profesorado que posiblemente potenciará o uso dos blogs e das
aplicacións da web 2.0. na súa tarefa docente.
É necesario continuar coa formación do profesorado e intensificar o traballo de
formación dixital co alumnado.
FOR M ACI ÓN P ERM A NENTE DO P R OFESOR A DO N O CENTR O
http://seminario321.bitacoras.com (Seminario P erma nente sobre Blogs)
(Curso 2005 / 2006)
http://grupo20062007.blogia.com (Grup os de Traba llo s obre Blogs)
(Curso 2006 / 2007)
http://portasabertas2007.blogia.com (Blog da Xornad a de P o rtas A b ertas
2007 )
(Curso 2006 / 2007)
Barbón Blo g é, polo tanto, unha iniciativa complexa –implica a formación do
profesorado e alumnado e ambiciosa –procura o uso intelixente de internet na
que os blogs e algunhas das aplicacións da web 2.0 xogan un papel moi
importante.

4. Reflexió ns f inais.
En primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores o interesante traballo
realizado, o premio concedido e a posibilidade que me facilitan de poder estar
aquí para falar sobre o Proxecto “Barbón Blog” é, máis en concreto, sobre o
Blog de Orientación.
En segundo lugar, dicir que escribir no blog requ ire da realizació n du n
proceso de aprendizaxe pe rseverante. Escribir é unha actividade complexa
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que require planificación –selección da información e que implica a elaboración
de procesos de razonamento. Non se trata simplemente de copiar e pegar.
En terceiro lugar, apuntar que non só se trata de crear, planificar e manter un
blog –tanto no caso do alumnado como no do profesorado en formación .
Consideramos fundamental coñecer e saber usar algunhas das aplicacións que
nos facilita a chamada w eb educat iva 2 .0. (entre outras e de maneira
especial
BLOGLINES).
En cuarto lugar, sinalar que hai que crear blog s e t raba llar con blogs de
maneira planificada e reflexionando sobre as súas potencialidades e as súas
limitacións, sobre todo na aula e nas diferentes areas curriculares.
En quinto e último lugar, anotar que é necesario que a A dm in ist ración
Educativa Galega considere as aplicacións da web 2.0 –en especial os blogs
como ferramentas de utilidade didáctica e que potencia de
maneira planificada e decidida a formación permanente do profesorado no
ámbito das novas tecnoloxías.
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