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INTRODUCIÓN

No curso 2015/2016 para a asignatura de Ofimática de 1º da Formación Profesional Básica
traballamos os contidos con WordPress.

A profe tiña un blog familiarmente chamado i-rochiño no que propoñía as actividades a
realizar. Cada alumno/a tiña que traballalas en cadanseu blog. Nós chamámoslles libretas elec-
trónicas.

Velaí vai a libreta electrónica da profe.
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CREAR TIPOGRAFÍAS

W

No procesador de texto temos moitos tipos de letras: Arial, Times, Comic sans, etc
Que opinades da idea de que fabriquemos un tipo de letra nós mesmos? Nesta páxina web

podemos deseñala:

Facemos un pequeno concurso da máis chula? Lembrade que se teñen que distinguir ben
unhas letras das outras.

Nesta páxina podedes cotillear e descargar tipos de letras.
Ehhhh, vexo que nos están quedando moi ben. Imos poñelas a disposición de todo inter-

net. Imos paseniño, vouvos botando unha man:

O teu traballo:

1. Deseña unha tipografía que quede chula
2. Descárgaa e instálaa no teu ordenador
3. Escribe un parrafito con ese tipo de letra no teu procesador de textos favorito
4. Fai un volcado de pantalla
5. Sube o ficheiro coa extensión ..ootftf e a imaxe do volcado de pantalla á túa libreta

electrónica
6. Engade unha entrada na que documentes o que ten que facer un lector da libreta

para fabricar unha fonte no seu ordenador. Ponlle de título A miña tipografía

3

http://www.metaflop.com/modulator
http://www.metaflop.com/modulator
https://fontlibrary.org/es/


Se atopades algunha páxina tipo esta de metaflop ou algún programa para facer tipografías
sería estupendo que o engadades nos comentarios.

irochino
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PRIMEIROS DIAS DE OFIMÁTICA

W

Moi boas
Esta é a primeira entrada desta asigntura da FP Básica. Benvidos a este blog.

Lembramos se vos parece o que fixemos estes días:

• Pintamos na pizarra unha nube de palabras repecto do tema dos ordenadores en
xeral.

• Tratei de convencervos da utilidade de aprender algo de mecanografía. Non sei se o
conseguirei pero prometo perseverar na idea.

• Levamos de deberes deseñar un logotipo para unha suposta empresa, ONG,
asociación deportiva,…

• Cun programa de debuxo fixemos o logotipo.
• Nun procesador de textos traballamos:

1. Tamaño, tipo de letra e cor do texto e do fondo (resaltar as letras)

2. Interlineado

Seguiremos traballando co procesador de texto.
Non estivo mal para seren os nosos primeiros días de traballo xuntos.
Convídovos a que participedes deixando un saúdo de benvida nesta entrada. Premede

onde pon DDeixeixaar ur un cn coommententaariorio

5
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PROCESADORES DE TEXTO

W

A primeira entrada “formal” do teu blog debe ter o mesmo título ca esta.

Copia e pega as seguintes preguntas e atopa as túas respostas na web:

1. Que é un procesador de textos?

2. Cal é a diferencia cun editor de textos?

3. Cal é mellor para escribir un informe de ventas con logotipo e gráficos?

4. Fai unha clasificación de procesadores de texto indicando se son de código propietario,

libres; para uso local ou en rede.
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https://irocho.files.wordpress.com/2015/09/procesadorestexto.jpeg
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FABRICAMOS UNHA LIBRETA
ELECTRÓNICA

W

Imos crear un sitio web que usaremos coma se fora a nosa libreta de clase. Seredes os propios
administradores da vosa web-libreta.

Revisareina de cando en vez polo que debedes tela sempre actualizada. Lembrade que no
mantemento inclúese eliminar os off-topic ou sexa as entradas ou comentarios que non teñan
que ver co tema que tratamos. Sempre podedes crear un blog propio coas vosas cousiñas ?

Pasos a seguir:

1. Creamos unha conta en gmail
2. Creamos un blog en wordpress

Consellos:

• poñede o mesmo nome de usuario, non é necesario pero aconséllovolo
• coidadiño cos contrasinais: se os esquecedes non podedes continuar traballando

Deixade nos comentarios información sobre outros sitios web que coñezades nos que podamos

abrir contas de correo ou crear blogs
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https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&hl=es&continue=http%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fpc%3Des-ha-emea-es-sk&utm_campaign=es&utm_source=es-ha-emea-es-sk&utm_medium=ha
http://www.wordpress.com
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ESTÁ O PAPEL PASADO DE MODA?

W

Calquera diría que co uso de internet xa non se precisa papel.
Consultade aquí o uso de papel. Comentade situacións da vida cotiá nas que se use papel

e pensedes que se podería prescindir. Participade propoñendo alternativas nos comentarios
desta entrada.

Na vosa libreta electrónica:

• facede un artigo titulado Tipos de papel con información que obteñades navegando por

internet

• facede outro artigo sobre o tema Formatos de papel. Inseride unha imaxe para explicalos
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http://www.aspapel.es/el-sector/datos-generales
https://irocho.files.wordpress.com/2015/09/img-kagit.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2015/09/img-kagit.jpg
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IMPRIMINDO

W

Se queremos pasar os nosos documentos a papel precisamos imprimilos.

Imos de compras:

Poñede nos comentarios deste artigo ligazóns de

sitios web que vendan impresoras a bo prezo.

Na vosa libreta:

Tecleade un artigo titulado “Tipos de impreso-

ras” onde contedes as variedades que hai no

mercado ( poñede fotos)

13

https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/impr1.png
https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/impr1.png
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EXTENSIÓNS DOS FICHEIROS

W

Tedes clara a diferencia entre o tamaño dun ficheiro e a súa extensión?
Cada ficheiro ten unhas letritas despois do seu nome que indican o seu tipo. Por exemplo:

cacarta.rta.ddococ ou ddeebuxbuxoo..pnpngg

Na túa e-libreta:

Adica un artigo a unha lista de tipos de ficheiro indicando algunhas extensións posibles:

• texto

• imaxe

• audio

• vídeo

15
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LIBRETAS ELECTRÓNICAS DE 1º

W

Por favor, deixade as ligazóns das vosas libretas electrónicas xa fabricadas nos comentarios
deste artigo.

1. Copiades cadansúa URL
2. Clic en Deixar un comentario ou

no bocadillo desta entrada á
esquerda

3. Pegades o enderezo

Se queredes visitar as libretas dos
vosos compañeiros para deixarlles comen-
tarios agarimosos, construtivos ou para
darnos ánimos, … ?

índice de libretas aquí
Acabamos de abrir unha nova sección coa que colgaremos contidos de inglés. Lembrade

escoller a categoría correcta para cada artigo !!
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https://irocho.wordpress.com/2015/09/23/fabricamos-unha-libreta-electronica/
https://irocho.files.wordpress.com/2015/09/libretas-juglar_08.jpg
https://irocho.files.wordpress.com/2015/09/libretas-juglar_08.jpg
https://irocho.wordpress.com/libretas-de-1o/
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TIPOGRAFÍA

W

Queremos aprender sobre as letras e as súas formas e estilos.
Tedes que facer un artigo no voso blog sobre tipografía no que abordedes os seguintes

aspectos:

• definición de tipografía
• tipos de letras: serif, sans serif
• letras compensadas ou non
• cales son as mellores para usar na nosa web

Axudiñas para o voso traballo:
Expertos en tipografía
Discusións sobre tipos de letras
Todo o mundo odia Comic Sans? opinións aquí e aquí

19

http://www.tiposconcaracter.es
http://www.teknoplof.com/2011/10/21/la-eterna-pugna-entre-dos-tipos-duros-arial-y-helvetica/
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/comic-sans-tecnicamente-horrible.html
http://elpais.com/elpais/2014/04/15/icon/1397558759_715747.html
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POLO DE AGORA DEBERÍAMOS TER
CLARO....

W

Parece que no pero xa falamos dunha chea de cousas. Esto podería ser un simulacro de exame
;-(

Contestade nun papel:

1. Nomea tres procesadores de texto
2. Se quero escribir unha instancia para solicitar ó concello unha axuda para os estudos

debo usar un procesador de textos ou un editor?
3. Inventa unha tipografía que sexa serif e pon o teu nome
4. Inventa unha URL para un novo sitio web
5. Pode a extensión dun arquivo ser de 3 xigas?
6. Que significa que unha letra é compensada?
7. Pon un exemplo de extensión dun ficheiro de música
8. Nomea un procesador de textos de código non propietario
9. Que significa que o código dun programa sexa propietario?

21
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XA VIMOS NO PROCESADOR DE
TEXTOS:

W

• Abrir e gardar documentos
• Copiar e pegar
• Tipos e tamaño de letras
• Negritas, subliñado e cursiva
• Cambio de cor das letras
• Numeración e viñetas
• Interlineado
• Utilizar o zoom
• Insertar imaxes
• Axustar o texto arredor das imaxes

Repasade todo na casa.
Temos que facelo no LibreOffice e

tamén en remoto no Google Drive.
Lembrade a nosa chuleta para escribir

cartas sinxelas ?

23

https://www.google.com/intl/gl_es/drive/
https://www.google.com/intl/gl_es/drive/
http://gl.libreoffice.org/home/
http://gl.libreoffice.org/home/
http://gl.libreoffice.org/home/
https://www.google.com/intl/gl_es/drive/
https://titanpad.com/irocho-carta
https://titanpad.com/irocho-carta
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PUBLICANDO NA NUBE

W

Para traballar na nube precisamos ter aberta unha conta algún sitio web que ofreza
servizo en remoto, por exemplo Google Drive (usaremos a conta que xa creamos en
gmail)

Entramos e poñemos nome de ficheiro e escribimos o contido desexado. Non
precisamos gardar xa que se fai automaticamente

O teu traballo:

Escribe unha carta comercial.

Ir a FFicicheirheiroo/P/Pububliclicaar na wer na webb……

Comprobar na URL que nos dá se efecti-

vamente funciona

Deixade nos comentarios unha URL coa

vosa carta para que poidamos vela todos.

Ir aFFicicheirheiroo//DDeessccaarrggaarr ccoommoo …… e elixir a

opción DDocuocummentento Po PDDF (F (.pdf.pdf))

Comprobade que o descargou no voso orde-

nador. Botádelle un ollo.

Facede unha entrada na libreta elec-

trónica e colgade o .pdf que descargamos de

Google Drive

25

https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/cah.png
https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/cah.png
https://www.google.com/drive/
https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/hca1.png
https://irocho.files.wordpress.com/2015/10/hca1.png
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COLABORAMOS NA NUBE

W

Ben sei que xa sabedes usar un chisquiño o procesador de textos no voso ordenador. O reto
agora é aprender a traballar en remoto, por internet, na nube ou como queirades dicilo.

Aínda mellor é colaborar entre todos e facer un documento conxunto e irnos corrixindo e
mellorando entre todos.

O teu traballo:

Tes que colaborar nunha páxina que

faremos entre todos. Será a chuleta

para lembrar como escribir unha

carta comercial sinxela.

27

https://irocho.wordpress.com/2015/10/07/xa-vimos-no-procesador-de-textos/
http://titanpad.com
http://titanpad.com
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COLORÍNS AQUÍ E ALÁ

W

Non é moi serio encher os documentos que xeneramos en ofimática de coloríns pero imos
facelo por practicar.

Supoño que xa sabedes:

• Colorear as letras
• Colorear o fondo das liñas
• Encher de colorido as táboas

Xa somos quen de facer táboas no procesador en local e na nube. Decatádevos que non van
exactamente igual en remoto pero é bastante intuitivo feito nun lado facelo en todas partes…
agás na vosa libreta electrónica que facer táboas vai levar un chisco máis de traballo… xa falare-
mos deso

Imos aprender un pouco máis sobre cores.

O teu traballo

Crea unha nova entrada na libreta electrónica que se chame Coloríns e resposta ó seguinte:

Que significa RGB?

Visita estas páxinas da dereita e

comenta no teu blog o que acontece se mod-

ificas o valor de R, o valor de G e o valor de B

Fai unha lista de cores e anota o código RGB correspondente

29

http://www.colorschemer.com/online.html
http://www.colorschemer.com/online.html
http://www.colorschemer.com/online.html
http://www.colorspire.com/
http://www.colorspire.com/
http://www.colorpicker.com/
http://www.colorpicker.com/
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ESTILAZOS

W

Se facemos un documento de texto, por exemplo un traballo de clase o normal é que teña un
título e estea dividido en apartados con cadanseu encabezado.

Pódese facer a man variando os tamaños de letras ou as
fontes ou as cores. Hai un xeito de facelo máis rápido que é co
uso dos estilos. O procesador xa trae de fábrica a posibilidade
de facer títulos, encabezados ou escribir texto normal ou pre-
determinado.

Imos traballar con esto no procesador que temos instalado
no ordenador e en remoto.

O teu traballo.

Escribe no teu Google Drive un anuncio de propaganda dunha

empresa que ofreza servizos empregando os estilos. Descárgao

como .pdf e cólgao na túa libreta (usando a opción “Engadir mul-

timedia”) nunha entrada que se chame “Estilos”.

Fabrica no LibreOffice un estilo propio e ponlle o teu nome.

Participade nos comentarios aportando as diferencias que hai entre os estilos que podemos

usar en LibreOffice e Google Drive.

31
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RECIBOS FEITOS A MAN

W

Imaxinade que estamos na xunta directiva dunha asociación deportiva ou dunha ONG e
queremos facer un deseño do boletín de inscrición para que a xente se faga socia.

Queremos solicitarlles datos coma o seu nome, o seu enderezo postal, o seu correo elec-
trónico e incluso o número de conta para pasarlles as anualidades.

Fixádevos no que vos poño de exemplo aquí á dereita: ten
o logo da asociación, un título e unha táboa con casiñas para
que enchamos os datos.

Cotilleo: saqueino de google, por se queredes ver máis.
Nen son socia nen coñezo o que é esa asociación pero non
deben ser mala xente se coidan dos cans abandoados ?

O teu traballo:

Deseña empregando táboas un recibo, gárdao en pdf e súbeo á

túa libreta nunha entrada que se chame “Faite socio/a” para

que a xente poda descargalo

33

https://www.google.es/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=image+socios+formulario+&oq=image+socios+formulario+&gs_l=img.3...7627.8281.0.9009.5.5.0.0.0.0.113.366.2j2.4.0....0...1c.1.64.img..5.0.0.lgLUMpPtMww#imgrc=_




17

IMPRESORAS LÁSER

W

Supoño que no voso traballiño sobre impresoras falades do asunto. Xa sabedes o que é unha
impresora láser? O que é o tóner? Como funciona?

Botamos unha ollada a este vídeo xogando a ser xornalistas.

O teu traballo:

Nunha nova entrada na túa libreta electrónica recolle a información importante que se conta no

vídeo e ponlle un titular. Imaxina que onde traballas mándanche enviar ó xornal local unha nota

de prensa sobre o tema.

https://youtu.be/EMUNibubn-E

35

https://irocho.wordpress.com/2015/10/23/imprimindo/
http://trabajo.practicopedia.lainformacion.com/marketing-y-relaciones-publicas/como-escribir-una-nota-de-prensa-20048
http://trabajo.practicopedia.lainformacion.com/marketing-y-relaciones-publicas/como-escribir-una-nota-de-prensa-20048
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MARXES E APAISADOS PARA UN
TRÍPTICO

W

Lembrades que xogamos a ser membros da xunta directiva dunha asociación? A nosa aso-

http://neoattack.com/wp-content/
uploads/2015/02/tripticos-azul-claro.jpg

ciación xa ten un boletín de inscrición pero pre-
cisamos facer un folleto explicando os nosos
obxectivos, as nosas actividades e o xeito de
poñerse en contacto para participar en todos os
eventos que organizamos.

Cotilleade por internet para coller ideas. Existen programas algo máis profesionais como
Scribus pero polo de agora co que sabedes xa podemos comezar.

O teu traballo:

Tes que facer un tríptico no da túa asociación. Farémolo poñendo o folio apaisado e con tres

columnas para poder imprimilo e dobralo axeitadamente. Coma sempre farémolo en formato .pdf

e o subiremos ás libretas electrónicas cun volcado de pantalla. Abride unha nova entrada titulada

“Trípticos de andar por casa” e facede un titorial no que contedes como se fai a alguén que queira

aprender

37

https://irocho.wordpress.com/2015/10/28/recibos-feitos-a-man/
https://www.google.es/search?q=tripticos+design+image&client=ubuntu&hs=Uxa&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCImo59Ot9sgCFUu2GgodMPUA8Q&biw=1440&bih=763
http://www.scribus.net/
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IMOS DE VODA!!!

W

Como expertos que somos nesto de manexar procesadores de texto imos facerlle un favor a
uns amiguetes que decidiron casar e facerlles a invitación de voda.

Despois de mirar durante horas por internet des-
cubriron que lles gusta un formato clásico como o da
foto e que queren un tipo de letra distinto dos do proce-
sador habitual.

O teu traballo:

Poñer dous folios apaisados (a parte interior e a exterior) e

lembrar que imos ter que dobrar o papel. Coma sempre

farémolo en formato .pdf e o subiremos ás libretas electróni-

cas cun volcado de pantalla. Abride unha nova entrada titulada “Vivan os noivos!!”

Buscar novas tipografías en internet, por exemplo en openfont

39

https://fontlibrary.org/es
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VEÑEN OS REIS MAGOS

W

Xa teño o buzón cheo de propaganda de nadal. Xoguetes e máis xoguetes.
Xogaremos nós tamén. No procesador de textos sabemos

facer táboas nas que podemos inserir fotos de productos que
a nosa empresa vai vender polo Nadal.

O teu traballo:

Tedes que facer un folleto de promoción dos productos da vosa

empresa. Usando táboas sen bordes e miles de coloríns. Lem-

brade que ten que ser navideño.

Subídeo á vosa libreta facendo un volcado de pantalla para

mostrar o voso traballo e que se poda descargar en .pdf

41
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XA TRABALLAMOS....

W

Ideas sobre impresoras

• Sabemos de impresoras matriciais
• O que é unha de chorro de tinta
• vimos un vídeo dunha láser moi ben explicadiño
• diferencias entre as impresoras
• como é a conexión co ordenador
• tipos de cables de conexión

Ideas sobre papel

• ingredientes para fabricar papel
• tipos de papel
• papel satinado e mate
• gramaxes de papel
• É máis gordito o de 80 ou o de 100 g/m2?
• Cantos metros cadrados de papel é un AO?
• o formato Letter é maior ou menor ca A3?
• Cantos A3 caben nun A2

Ideas sobre coloríns

• que significa RGB
• unha cor colorada que RGB pode ter?
• A cor 244 2 2 que tono pode ser?
• Cal é o RGB do negro? e do branco?

43
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FOLLAS DE CÁLCULO

W

Abordamos un programa novo. Imos facer follas de cálculo con LibreOffice Calc e tamén en
remoto coa conta que temos en Google Drive.

Cando temos unha chea de datos e queremos manipulalos ou facer contas ou
pintar gráficas debemos usar programas deste tipo.

O teu traballo:

Busca en internet aplicacións semellantes ás que imos usar e trae unha ligazón nos

comentarios deste artigo.

Metemos datos da nosa empresa imaxinaria de evolución de ventas nos derradeiros anos.

Facemos unha gráfica que ten que quedar moooi “tuneada”, pero seria e formal!!!

Inserimos a gráfica nun documento de texto no que redactamos unha carta a outra empresa.

Informámoslles dos nosos excelentes resultados dos anos anteriores.

Subimos a carta en .pdf á nosa libreta electrónica para que calquera poda descargala co seu

volcado de pantalla.
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FOLLAS DE CÁLCULO EN REMOTO

W

Xa vos contei como facer gráficas nun programa instalado localmente. Tamén sabemos
incrustalas nun documento de texto. Agora tedes que ser vós os profes.

O teu traballo:

Entra na túa conta de Google Drive.

Fai unha gráfica que quede chula. Copia a ligazón.

Teclea na túa libreta electrónica un titorial explicando a

todo internet como se fai unha gráfica na nube. Pegade a lig-

azón da gráfica como exemplo
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https://www.google.com/intl/gl/drive/
https://www.google.com/intl/gl/drive/
https://www.google.com/intl/gl/drive/
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IMAXE CORPORATIVA

W

Xa sabemos escribir cartas comerciais da nosa empresita imaxinaria. Agora precisamos
deseñar a nosa imaxe corporativa.

O teu traballo:

No procesador de textos buscamos un formato de sobre e

deseñamos un propio co noso logotipo. Aquí uns exemplos.

Nunha táboa nun A4 deseñamos unhas tarxetas de

visita para o director da nosa empresa. A idea é imprimir o

A4 e poder recortalo (deberían saírnos unhas oito tarxetas).

Outros exemplos.

Lembrade modificar as marxes cando cómpra.

Exporta en .pdf e sube na túa libreta electrónica con cadanseu volcado de pantalla.
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https://www.google.es/search?client=ubuntu&hs=y7L&channel=fs&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&q=dise%C3%B1o+de+sobres+corporativos&oq=dise%C3%B1o+de+sobres+corporativos&gs_l=img.3...13219.17307.0.18630.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.oJkkUb7WQFU
https://www.google.es/search?client=ubuntu&hs=dng&channel=fs&biw=1024&bih=631&tbm=isch&sa=1&q=dise%C3%B1o+de+tarxetas+de+visita+corporativos&oq=dise%C3%B1o+de+tarxetas+de+visita+corporativos&gs_l=img.3...500432.503320.0.503983.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.rid8VSHnk0w#imgrc=_




25

XORNAL TRIMESTRAL

W

Rematando o trimestre propoño que fagades un xornal coas anéc-
dotas destes días que levamos xuntos.

O teu traballo:

Sacar unhas fotos da aula e se tal do instituto e facer un xornal (unha

páxina) no que as letras vaian fluíndo arredor das fotos.

Coma sempre fas un volcado de pantalla para que vexamos a pinta

que ten. Publicámolo na libreta electrónica xunto coa ligazón ó ficheiro

para que podamos descargar o .pdf
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ENGADIR CHULADAS

W

Polo de agora engadimos nos documen-
tos de texto imaxes, gráficas e fotos.
Podemos facer esquemas e engadilos
nun documento.

Farémolo activando a barra de fer-
ramentas de debuxo no procesador de
texto.

En linux hai unha aplicación
chamada DIA para facer diagramas. Se
non tedes linux podedes descargar a
versión Portable do Dia no voso pen
para traballar en Windows.

O teu traballo:

Elabora un documento no que inclúas mapas conceptuais (ou esquemas) da materia que trabal-

lamos ata hoxe: tipografías, impresoras e papel. Nunha nova entrada na túa libreta abonda que

subas o volcado de pantalla.

Se queres facelo na nube proba con bubbl.us

Déixovos un exemplo do que é un mapa conceptual:
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http://portableapps.com/apps/office/dia_portable
https://bubbl.us/


Se queredes aprender algo máis de como facelos temos outro artigo neste blog

irochino
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https://irocho.wordpress.com/2015/12/07/posters-murais-mapas-esquemas/
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PROXECTO EMPRESARIAL NA NUBE

W

Estás a piques de comezar unha nova aventura empresarial: vas vender cocicociddoo ddeshieshiddraratataddoo
nos países asiáticos.
Tes que preparar un informe do proxecto para dalo a coñecer e buscar socios e apoios institu-
cionais.

O teu traballo:

Inventa un logo (non vale copiarme o cerdito, nen

copialo doutra empresa. Sí vale que subades un que

teñades feito)

Entra na túa conta de Google Drive.

Redacta un documento sobre o teu proxecto, os seus

obxectivos, os productos que ofrece no mercado, as posi-

bilidades de expansión …. Lembra falar da historia e da

tradición do cocido.

Fai no mesmo Google Drive unha gráfica indicando

as túas previsións de ventas dos próximos anos.

Insire a gráfica no documento, ofrecendo unha pequena explicación.

Comparte o documento final.

Deixa a ligazón como comentario nesta entrada. Xusto aquí debaixo.
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GRÁFICOS DE QUEIXIÑOS

W

Imos continuar coas gráficas. Xa sabemos o uso das gráficas XY agora traballaremos coas de
sectores. Familiarmente, gráficas de queixiños.

O teu traballo:

Fai no LibreOffice unha gráfica no que indiques os

productos máis vendidos na túa empresa.

Expórtaa como .pdf ou .png

Súbea na túa libreta electrónica.

Fai outra no Google Drive e insire a ligazón na

mesma entrada anterior
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O QUE NOS GUSTA

W

Facemos enquisas na aula sobre os gustos da xente nova fronte á xente maior ou dos homes
fronte as mulleres.

O teu traballo:

Levar a unha folla de cálculo os resultados da enquisa e facer grá-

ficas de barras.

Redactade un informe que inclúa táboas cos datos e unha

introdución que explique e analice os datos.

Exporta a .pdf e súbeo á túa libreta electrónica. Publica as gráficas na mesma entrada.
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FOLLAS DE CÁLCULO COMO BASES
DE DATOS

W

En realidade deberíamos aprender a facer bases de datos. Unha opción un tanto cutrilla é usar
unha folla de cálculo. Imos engadindo os ítems que precisemos e recheando a táboa.

O teu traballo:

Facer unha previsión de gastos para este trimestre (usando o botón

do sumatorio)

Facer unha axenda cos nomes dos compañeiros e os seus datos

dixitais (correo electrónico e URL profesional)

Crear en Google Drive unha base de datos cos libros que imos

lendo. Ten que ter os campos: autor, título, editorial e puntuación.

Publicade o documento engadindo na vosa libreta electrónica a URL desta biblioteca.
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QUE IDIOMA FALAMOS NO
LIBREOFFICE?

W

Seguimos traballando co LibreOffice Calc e precisamos saber o idioma do programa. É moito
mellor que todos teñamos instalado o mesmo xa que
aprenderemos a usar as funcións e pode variar lixeira-
mente o nome.

O teu traballo:

Verificar en Ferramentas/Opcións/Configuración de

idioma/Idiomas

Para modificar o idioma podemos ir aquí
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http://www.taringa.net/posts/linux/11167316/Sencillo-cambio-a-Espanol-de-LibreOffice-en-Linux-o-instala.html
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COUSAS IGUAIS?

W

Podemos empregar o que se chaman funcións lóxicas para comparar se dúas cousas son iguais,
por exemplo. Cotillea na lista de funcións da túa folla de cálculo para ver se atopas unha fun-
ción que se chame =SE() ou ben =SI() ou pode que =IF()

O teu traballo:

Na mesma libreta de notas de famosos da activi-

dade anterior empregade esta función para obter

nunha columna que poña a palabra “aprobado” na

fila do alumno que teña unha calificación superior

a 5.

Lembrade contar como ides facendo e poñede

unha ligazón á vosa folla de cálculo.
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PUUUFFFFF AS FUNCIÓNS!!

W

Se queremos ser uns expertos en follas de cálculo non queda outra que afacernos ás funcións.
Son truquillos que nos permiten facer operacións de golpe. O único que debemos lembrar é o
signo de igual =====

Coido que xa usamos a ferramenta SUMA() para facer as contas dos nosos gastos. Moitas
veñen de fábrica, outras podemos programalas nós… pero eso será outro día. Hoxe imos coas
máis sinxeliñas.

O teu traballo:

Unha función chula é CONTA() e serve

para…. contar ? ou sexa tecleamos unha

chea de números ata encher unha

columna. Facemos clic noutra casiña cal-

quera. Imos á barra de ferramentas, poñe-

mos o = para indicar que imos traballar

con funcións e tecleamos:

=CONTA()

marcamos todos os números da columna e rematamos a paréntese. Xusto ó premer intro a folla

de cálculo bota a conta.

Poñede agora palabras nunha columna. Contade cantas son empregando a función =CON-

TARA()

Probamos tamén con =MÁXIMO(

Como se averiguará o mínimo? Cotilleade no botón que dá o índice de todas as funcións.

Entrade no voso GoogleDrive, facede o mesmo exercicio e publicádeo poñendo a ligazón na

vosa libreta electrónica. Facede un titorial para explicar todo o que fixestes
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https://exceltotal.com/funciones/




34

DATOS E MÁIS DATOS

W

Polo de agora só traballamos metendo números pero unha folla de cálculo permite traballar
con datas, texto, notación científica, horas, fraccións….

Imos xogar con todas as posibilidades

O teu traballo:

Clic nunha casiña que non teña nada, co botón da

esquerda escolle Formatar as celas e escolle en

Números/Categoría a opción que se chama Hora.

Acepta e verás o que acontece.

Escolle unhas poucas casiñas onde teñas teclea-

dos número e escolle Formatar as celas/Números/

Categoría/Porcentaxe.

Fai o mesmo co resto das Categorías.

Con cada categoría poderemos facer unhas

operacións ou outras. Lembrade ter conta desto

69





35

INGRESOS - GASTOS

W

A nosa empresa imaxinaria tivo moooitos gastos este ano e por suposto ingresos a manchea.
Facendo as contas é rendible?

O teu traballo:

Nunha folla de cálculo fai dúas táboas, unha cos ingresos e outra cos

gastos.

Usando o botón de suma calcula cada total

Nunha casiña nova fabrica a fórmula que reste os ingresos dos

gastos. Xa vos boto unha man eu.

Es un empresario/a de éxito?

Fai o mesmo coa contabilidade doutra empresa no Google

Drive, publica a folla de cálculo e na túa libreta electrónica insire a ligazón. Fai unha gráfica XY

da evolución do balance contable ó longo dos anos e incrústaa na libreta
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PUBLICAR AUDIOS E PODCAST
FEITOS POR NÓS

W

Preguntábades como podedes facer para engadir audio nas vosas libretas electrónicas. Non vai
o botón Engadir multimedia: non lle valen os formatos de arquivos de audio. Queremos algo
así, non é?

Tamén podemos convidar a descargar
Ejemmmm, vale…… o audio non é gran cousa.

Como facer:

Hai que abrir unha conta en

iVoox. Lembrade dar o noso

correo “profesional”

Facer clic en SUSUBBIIRR

Cubrir tooodo o que pregun-

tan (non cola intentar escaque-

arse). Metín incluso a foto !!

Na esquinita arriba á dereita

está o voso nome.

Facedes clic en MMisis CCoon-n-

ttenidenidoo <sic>

Á dereita do título tedes que

premer no olliño:

Podedes escoitar o voso audio, pero xusto debaixo de reproducir (ver imaxe) está CCoompampartirrtir::

clic. Escollemos RReepprrododuuctctoorr, e…. abaixo, abaixo de todo ….está o código que tedes que copiar.
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http://www.ivoox.com/ola-mongolia-audios-mp3_rf_10182956_1.html
http://www.ivoox.com/


Collede o axeitado para WordPress para pegar na vosa libreta electrónica. Aviso: ten pinta espan-

tosa: [audiobla blabalbalal…].

Eu axudeime con este blog. Se cadra explícao mellor ca min.

irochino
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https://espaciochus.wordpress.com/2013/05/13/insertar-archivos-de-audio-de-ivoxx-en-wordpress-com/
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IMOS DE REBAIXAS

W

A nosa empresa está de saldos e queremos facer uns descontos estupendos ós nosos clientes.

O teu traballo:

Nunha folla de cálculo fai unha lista de productos e ponlles os seus prezos. Engade unha columna

co prezo das primeiras rebaixas

que van ser do 20% as segundas

serán do 45% pero nas terceiras

rebaixas tiramos os prezos cun

saldo do 70%

Fai unha folla de cálculo que

bote as contas en cadansúa

columna. Publícaa e pon a lig-

azón na túa libreta electrónica.

Fai un pequeno titorial expli-

cando paseniño o que fuches facendo.
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ESTUDIO ESTATÍSTICO

W

Nas tripas do WordPress temos o botón Engadir enquisa. Facendo clic deixavos poñer un
cuestionario. Podedes deseñalo a gusto.

O teu traballo:

Pensa unha pregunta que queras facer ós teus compañeiros. Pode ser de deporte, pelis, música,…

Preme en EEngngaadir enquisdir enquisa.a.

Fai a túa pregunta e deixa cinco posibles

respostas.

Convence ós teus compis para que participen

na enquisa.

Cando teñas dez respostas leva os resultados

a unha folla de cálculo e fai un gráfico de queix-

iños.

Fai un artigo na túa libreta contando como

fixemos este traballiño.
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LIBRETA DE NOTAS DE FAMOSETES

W

Hoxe imos xogar a que sodes profes. Tedes unha chea de alumnos con todas as notas do
trimestre. O día da avaliación tedes que levar calculadas as calificacións dos alumnos.

O teu traballo:

Nunha folla de cálculo inventa nunha columna os nomes de 20

famosos. Noutra columna as súas notas dos exames orais, dos

escritos e das prácticas que fixeron na aula cando eran cativos.

Calcula con funcións as medias e medianas de cada

alumno.

Fai un volcado de pantalla e engádeo na túa libreta elec-

trónica.

Explica pasito a pasito como usaches as fórmulas nesta folla

de cálculo
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CONCURSOS DE PALABRAS

W

Podemos facer pequenos concursos empregando unha folla de cálculo e todo o que sabemos.
Botade un ollo a este screencast.

O teu traballo:

Facer unha folla de cálculo cun concurso no que o

usuario ten que acertar o significado nun idioma

dunha palabra dada noutro.

Facémola no Google Drive e compartides o docu-

mento para que poidamos xogar todos.
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https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404817462/contido/calc/gal/pract/p06g.htm
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TRABALLO ADICIONAL DE FOLLAS
DE CÁLCULO

W

Esta páxina ten unha chea de actividades. Imos traballar con ela cada quen ó seu ritmo.

O teu traballo:

Escolle idioma e vai á lapela que se chama PPrráácti-cti-

ccasas GuiaGuiadasdas vai amodiño dende o nivel inicial ata

o avanzado.

Vai gardando nunha carpeta os traballiños

para poder velos.

Conta na túa libreta o que vas facendo a modo

de diario: Día1, Día 2,….
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https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404817462/contido/calc/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404817462/contido/calc/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404817462/contido/calc/index.html
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ENCADERNACIÓN

W

Polas circunstancias da vida ? de cando en vez deixamos os ordenadores e voltamos ó papel.
E cando temos moito cómpre encadernalo. Móstrovos unha presentación na que se fala da
encadernación funcional de documentos.

Para o meu gusto ten moooitísima información polo que imos ter que elaborar as nosas
notiñas.

O teu traballo:

Pois imos traballar en papel: tedes que xogar a ser xornalistas e tomar nota do que se vos

mostra na presentación e elaborar un texto no que abordedes as ideas máis importantes.

Escribide un post coas vosas notas e un par de fotos das ferramentas utilizadas.

Inseride un esquemita feito como xa aprendimos en bubbl
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https://prezi.com/n4brrpyxkivj/tema-2-operaciones-de-encuadernacion-funcional-de-documentos/
https://bubbl.us/mindmap
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COMO SE ENCADERNA

W

Atopei un vídeo que está moi ben no que nos contan como facer o encadernado dun libro en
tapa dura.

O teu traballo:

Fai un pequeno dicionario técnico de encadernación nunha entrada da túa libreta electrónica

coas palabras novas que usan no vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=HtZjIVP9qz4
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ENCADERNACIÓNS ESPECIAIS

W

Ó longo da historia empregáronse diversos materiais para fabricar os libros e encadernacións
moi distintas. Paga a pena aprender un chisquiño do tema.

O teu traballo:

Averigua o que é o papiro e o pergamiño.

Fai unha lista de materiais que se empregaban para

decorar as encadernacións.

Que é a encadernación en cartoné?

Busca imaxes de encadernacións luxosas ó longo da

historia.

89





45

FACTURAS A PAGAR OU COBRAR

W

Retomamos o da nosa empresa. Tiña imaxe corporativa, deseñamos sobres e tarxetas de visita.
Agora imos facer unha proposta de factura. Colle ideas por aquí.

O teu traballo:

Fai unha folla de cálculo para usar na túa

empresa. Averigua en internet todo o que ten que

ter: concepto, prezo, IVE…

Ten que ser de tal xeito que se poño os produc-

tos que quero vender e o prezo ten que facer a

suma, calcular o IVE e mostrar o total que debe

pagar o cliente.

Programa en Google Drive e comparte a folla de cálculo para que eu poda poñer novos pro-

ductos e faga as contas.

Fai unha chuleta-titorial para lembrar como fixemos.
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http://www.modelofactura.net/wp-content/uploads/Modelo-de-factura-rectificativa-excel-291x300.jpg
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DESCONTO ESPECIAL CLIENTES
VIP

W

No traballiño anterior tíñades que facer un deseño de factura. Resulta que a nosa empresa
acaba de decidir aplicar un desconto do 10% a aqueles clientes que fagan unha compra superior
a 33 €.

O teu traballo:

Deseña unha factura como a que xa tíñamos.

Engade outra casiña ó final que indique:

SeSe oo ttototalal éé maiomaiorr ccaa 33€33€ ccalalculacula oo 110%0% ddoo ttototalal

e indica dalgún xeito que o cliente é VIP

Noutra casiña fai a resta do total e o 10% recén

calculado.

Comparte a folla de cálculo e engade a ligazón

na túa libreta electrónica. Lembra permitir editeditaarr..
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XA COBRAMOS?

W

Nos programas de follas de cálculo é
onde se fan as nóminas coas que
cobramos os traballadores.
Atrevédesvos a deseñar vós mesmos
unha?

O teu traballo:

Fíxate ben na imaxe que vos mostro.

Consulta outras nóminas en internet:

Nesta faltan datos!!!!

Aquí tedes información se queredes saber polo miúdo o que significan as cousas.

No Google Drive fai unha folla semellante: Eu meto o apartado Devengos e ten que calcular

todo o demais.

Compártea para que podamos usala.

95

http://www.informacionlaboral.es/nomina/
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E-REVISTA DE ENCADERNACIÓN

W

Xa sabemos unha chea de cousas de encadernación. Imos publicar a nosa propia revista na
rede.

O teu traballo:

Abre unha conta en issuu. Cotillea as

revistas que alí hai.

Nun procesador de textos deseña a

túa revista con todo o que sabemos de

encadernación.

Lembra poñer: portada, índice, con-

traportada e se tal publicidade das nosas

libretas electrónicas.

Gárdaa coma .pdf e súbea á túa conta de issuu. Insírea na túa libreta electrónica nunha nova

entrada.
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https://issuu.com/
https://issuu.com/
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LINGUAXE DAS FOLLAS DE
CÁLCULO

W

Que é o que teño que escribir nunha folla de cálculo se quero….

O teu traballo:

1. Obter o día e a hora de hoxe
2. Sumar o contido das casiñas dende F50 ata

F55
3. Atopar o valor máximo dos valores que

hai nas casiñas de H60 ata H70
4. Que nunha casiña apareza a palabra “Correcto” cando o que hai na casiña C11 é

maior ca 100
5. Que nunha casiña apareza a palabra “OK” se o que hai na casiña B22 é igual a 200
6. Que nunha casiña apareza “Ben” se o que hai na casiña D33 é maior ca cero e apareza

“Mal” se é distinto de cero
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USAR COMPLEMENTOS

W

Cando traballamos na nube como con Google Drive podemos mellorar a aplicación usando os
complementos.

Xa que traballamos coas follas de cálculo atopei un interesante que se chama Styles que
permite mellorar o deseño.

O teu traballo:

Vai á páxina do complemento Styles

Fai clic en Instalar ou no botón Gratis.

Abre o teu Google Drive e preme na

barra de menú: Complemento/Styles/Open

Styles Viewer

Xoga para poñer, coloríns, headings e

temas.

Fai un titorial na túa libreta electrónica

de todo o que fixemos e cunha captura de pantalla mostra o teu traballo.

Hai algún outro complemento interesante? Cóntanolo nos comentarios
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https://support.google.com/docs/answer/3641454?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/styles/nkhhmdlcfanccpjadngacgjgecfbheje?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/styles/nkhhmdlcfanccpjadngacgjgecfbheje?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/styles/nkhhmdlcfanccpjadngacgjgecfbheje?hl=es
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TRABALLO COLABORATIVO

W

Podemos entre todos traballar na mesma folla de cálculo poñendo cada quen os nosos datos e
usando todo o que aprendimos.

O teu traballo:
Entra na miña folla de cálculo compartida.
Pon o teu nome e enche cos datos correspondentes.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/16FyLRL57aRk8mghx3zyPJAwSS5yD8tX9Urr9H_Enesw/edit?usp=sharing
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COLOCANDO E AGRUPANDO

W

Imos debuxar empregando ferramentas dun programa de debuxo. Xa traballamos co Inkscape
pero é complexo dabondo. Hai cousiñas moi sinxelas que paga a pena aprender.

O teu traballo:

Busca unha foto dunha paisaxe e insírea no

LibreOffice Draw.

Xoga co menú ModificModificaarr, emprega RRodaodarr,

VVooltlteaearr e AliñaAliñammententoo. Anota na túa libreta

electrónica o que fan.

Descarga a imaxe dun debuxo dunha per-

soa e dun animal. Pégaas no mesmo documento

e fai probas co menú ModificModificaarr/Dis/Dispoposiciósición.n.

Busca unha foto dun salón e dunhas seis

persoas. Ponnas de tal xeito que pareza que

están celebrando unha festa.

Agrupa todos os elementos da imaxe e expórtaa coma .png para a túa libreta electrónica.
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https://irocho.wordpress.com/2015/12/14/logos-e-debuxinos-con-inkscape/




53

CHULADA DE LIBRETAS

W

Por practicar esto do encadernado funcional en espiral ides ter que facer unha libretiña en
pape. A receta sería:

O teu traballo:

1. Marcar o folio por onde temos que cortar

2. Usar a guillotina con moito ollo

3. Facer unha portada chula

4. Perforar os folios maila portada e contraportada

5. Colocar a espiral

6. Sacarlle unha foto e colgala na túa libreta electrónica
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FESTAS PARROQUIAIS

W

Seguimos mandando atrás, adiante, rotando, volteando,.. Pero agora imos de festa.

O teu traballo:

No LibreOffice Draw tes que facer o cartel que anuncia as festas da

vila, as gastronómicas ou un fiestorro que se te ocurra. Tes que

poñer:

1. unha foto de fondo

2. por riba un título con FontWork,

3. unha caixa de texto no que expliques os actos que se van

celebrar

4. publicidade dos colaboradores no evento (por suposto

podes facer publicidade da túa libreta electrónica, da túa

empresa recén creada) cos logos respectivos

Coma sempre un volcado de pantalla na túa libreta electrónica para que podamos velo todos.
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BOCADILLOS, VIÑETAS, FRECHAS

W

Os programas de cando en vez traen galerías de debuxos predeseñados que podemos empre-
gar. Frechas, bocadillos, explosións, e unha colección de debuxos sinxelos tipo rectángulos,
círculos, animalitos, casas, …

O teu traballo:

Busca en internet unha viñeta por exemplo de

Xaquín Marín, as que publica diariamente El

País, as de O Carrabouxo ou as súperfriquis

como a que vos deixo de xkcd.

Imos ó LibreOffice Draw, pegámola e rodeá-

mola dun marco e facemos coma unha montaxe

chea de debuxos predeseñados nos que metemos caixas de texto.

Experimentade con novas ideas indo a VVerer//BaBarrrraa ddee FFerrerraammententasas e engadide por exemplo fig-

uras 3D.

Se sabedes dun sitio web con viñetas podedes compartilo nos comentarios deste post.
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http://xkcd.com/
http://xkcd.com/
http://www.lavozdegalicia.es/firmas/xaquin-marin
http://elpais.com/tag/vinetas/a/
http://elpais.com/tag/vinetas/a/
http://www.carrabouxo.es/
http://xkcd.com/
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GALERÍAS DE IMAXES

W

Outra das vantaxes que temos cos programas de ofimática é que moitas veces traen de fábrica
debuxiños xa feitos. Outras veces temos que modificalos.

O teu traballo:

No LibreOffice Draw abre a galería de imaxes: FFerrerraammen-en-

ttasas/G/Galaleríaería e cotillea todo o que alí hai.

En FFoormatrmatoo//PPáxinaáxina cambia o fondo (por exemplo cun

Map de bits dos que trae) e pega os debuxiños da galería que

máis te peten.

Engade de internet un debuxo co fondo branco. Fai un volcado de pantalla e súbeo á túa

libreta electrónica. Ponlle de nome “Antes”

Modifica o fondo branco para facelo transparente co truco que explicamos aquí e súbeo á túa

libreta para que vexamos como mellorou. Ponlle de nome “Despois”
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https://irocho.wordpress.com/2015/12/01/quitar-fondo-branco/
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CARTEL DE BROMA

W

Hoxe imos gastar bromitas. Queremos facer un cartel coma os das pelis de vaqueiros que poña
eso de Wanted ou sexa informar que buscamos a alguén ou algo.

O teu traballo:

No LibreOffice Draw fai algo parecido á imaxe

deste artigo ou descárgaa de internet.

Pensa en algo que sexa interesante atopar e

enche o cartel. Non vale poñer fotos de profes ou

compis ?

Súbeo á túa libreta electrónica.
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VALLA PUBLICITARIA

W

Lembrades que ó principio de curso “montamos” unha empresa? Agora queremos facerlle un
cartel promocional.

O teu traballo:

Con imaxes, fontwork, debuxos predefinidos, cadros de texto,…..

tes que facer un cartel enorme para que o vexan os conductores

dende a estrada. Lembrade facelo apaisado en FFoormatrmatoo//PPáx-áx-

inaina no LibreOffice Draw.
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FEIRA INTERNACIONAL

W

A nosa empresa comeza a internacionalizarse. Convidáronnos a participar nunha feira do sec-
tor e somos os encargados de facer a presentación dos nosos productos.

O teu traballo:

Fai unha presentación en LibreOffice

Impress dunhas dez diapositivas nas que

mostres os teus productos, a túa estratexia

empresarial, a responsabilidade corpora-

tiva, o respetuosa que é co medio ambi-

ente… Lembra que é para mostrar nunha

pantalla xigante no teu stand polo que non debe ter moita letra.

Expórtaa a .pdf e súbea a SlideShare, compártea e incrústaa nun post na túa libreta elec-

trónica.
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FOTORESISTENCIAS

W

Queremos investigar un chisquiño sobre o funcionamento dunha fotocopiadora. Comezamos
falando das fotoresistencias ou LDR.

O teu traballo:

Consultando aquí responde ó cuestionario:

1. Lembras o que é un ohmio? Anótao na túa libreta electrónica.

2. Que significa LDR ou fotoresistencia?

3. Pon na túa libreta o símbolo das LDR e unhas fotos

4. Que acontece cando chega luz a unha fotoresistencia?

5. Se estamos a escuras a resistencia dun LDR é maior ou menor que con luz?

6. Propón unha lista de obxectos que leven LDR
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fotorresistor
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FOTOCOPIAS A CHORRÓN?

W

Se un autor tarda moito tempo en escribir un texto que quere vender. É ético conseguilo sen
pagar o traballo do autor? Podo fotocopiar un libro meu e deixar as copias a un amigo? Ou lev-
alas á biblioteca para subliñar sen estragar o meu libro? Podemos fotocopiar un libro enteiro?
Poden facelo os profes?

Existen unhas leis que regulan todo esto.

O teu traballo:

Na libreta electrónica anota:

1. Que é a propiedade intelectual?

2. Consulta esta páxina de avogados e resposta

ás preguntas:

3. Que pode supoñer fotocopiar un libro?

4. Se o instituto fotocopia os libros de todos os alumnos para vendérllelos, que pode

pasarlle?

5. Que significa eexxppllototaar or os ds derereiteitooss dunha obra?

6. Teño dereito a facer unha copia para min soa, que non vou vender?

7. É legal que me pasen en .pdf o derradeiro libro de Harry Potter que aínda non chegou ó

mercado?

Mirade as condicións da Biblioteca Nacional para permitir a reprografía:

1. Cantas fotocopias permite sacar dun libro?

2. Que porcentaxe dunha obra podo fotocopiar?

3. Podo fotocopiar o xornal de hoxe?
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https://www.legalitas.com/actualidad/Me-pueden-multar-por-fotocopiar-un-libro
http://www.bne.es/es/Servicios/PreguntasMasFrecuentes/docs/Reproduccion_Docs.pdf


4. Cal é a razón pola que non deixan fotocopiar libros anteriores a 1959? Insere unha

imaxe dun microfilm.

Xa postos a fotocopiar, mirade o que fixo este paisano

irochino
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http://www.20minutos.es/noticia/2328414/0/detienen-hombre-despues-fotocopiar-billetes-intentar-pagar-con-ellos/
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COMO FUNCIONA UNHA
FOTOCOPIADORA

W

Xa sabemos que existen materiais sensibles á luz que podemos usar coma sensores.

O teu traballo:

Xogamos a ser xornalistas que están atentos a este vídeo e facemos na nosa libreta electrónica:

1. Pequeno dicionario de palabras técnicas

2. Resumo do funcionamento da fotocopiadora

https://youtu.be/-_RwTCt85Bo
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TRIPAS DA FOTOCOPIADORA

W

Encantoume esta imaxe: alguén colleu unha fotocopiadora e cortouna polo medio a
machado!!! Vese moi ben os tóner de cores, os almacéns de papel, os rodillos e unha chea de
partes que tedes que saber nomear.

O teu traballo:

Busca un debuxo dunha fotocopiadora que

indique as súas partes e pégao na túa

libreta electrónica. Explica os nomes das

partes que aí aparecen e a súa función.
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ESCOLMA DE REPROGRAFÍA

W

Xa sabemos dabondo de fotocopiadoras e imos xuntar todo con sentidiño nun documento.

O teu traballo:

Fai unha presentación ós compañeiros de toda a infor-

mación que temos. Expórtaa a .pdf, publícaa na túa

conta de SlideShare e insírea na túa libreta electrónica.

Que tal van as nosas estatísticas? Temos moitas visitas
en SlideShare?
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CONSULTA A EXPERTOS

W

Como expertos que sodes nesto da reprografía os xefes fíanse do voso criterio á hora de mer-
car un aparato novo.

O teu traballo:

Busca por todo internet unha fotocopi-

adora chula para o instituto e redacta un

pequeno informe no que compares as

dúas mellores para que o responsable de

compras poda escoller.
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TIPOS DE FOTOCOPIADORAS

W

Anda que non hai onde escoller para mercar unha fotocopiadora!!!! Hoxe tedes que investigar
os tipos de fotocopiadora que existen no mercado e contárnolo.

O teu traballo:

Empregando por exemplo este documento fai esquemas

dos tipos de impresoras no noso querido bubbl, neste

outro que se chama mindmup ou experimentade con

mindmapfree. Lembra publicalo na túa libreta.
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http://empleopublico.castillalamancha.es/empleopublico/c/document_library/get_file?uuid=e219b38b-5c04-4f40-9b82-f7c6ce2cb053&groupId=10129
https://bubbl.us/
https://www.mindmup.com/
http://mindmapfree.com/
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REPASO DE FOTOCOPIADORAS

W

Imos comprobar se somos expertos de verdade:
[slideshare id=61360830&doc=reprografiaxogo-160426092807]

O teu traballo:

Propón ti mesmo na túa libreta electrónica tres preguntas do tema
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PRESENTACIÓNS NA NUBE

W

Xa fixemos presentacións no LibreOffice, subímolas e inserímolas na nosa libreta electrónica.
Coa nosa conta de Google Drive podemos facelas directamente en internet.

O teu traballo:

Fai unha presentación na túa conta de Google

Drive que sexa tipo screencast, con captura de

pantalla na que expliques á miña avoa como

abrir e usar unha conta de correo para comu-

nicarse cos seus netos.

Probade o programa Shutter para traballar

cos pantallazos.
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http://shutter-project.org/
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CORREO

W

Estamos no mundo do correo electrónico. Sabemos crear unha conta de correo e instalamos
un programa para xestionar as mensaxes que recibimos no noso ordenador.

O teu traballo:

Explica o uso do correo electrónico e as diferencias

con WhatsApp e Facebook.

Cal é o que máis usas? Para falar cos amigos?

Para mandar fotos? para preguntar algo a unha

empresa?

Nomea varios programas que permitan xestionar o correo en local, sen visitar a páxina web.

Como se chama o que acabas de instalar?

Tempo de mandarnos correos uns ós outros para ver se demos configurado ben. Eu tamén

quero: irocho.profe@gmail.com
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POP3 E IMAP

W

Xa instalamos un programa de xestión de correo. Pero aceptamos a configuración que viña de
fábrica. Analicemos polo miúdo o que fixemos.

O teu traballo:

Cando instalamos o programa pregun-

tounos se preferíamos POP ou IMAP, cal

foi a túa resposta?

Consulta aquí ou aquí e anota as

diferencias entre os protocolos POP e

IMAP

Cal deses protocolos borra o correo do

servidor?

Se quero ter a man o meu correo no meu móbil, no ordenador de casa e na páxina de gmail,

que protocolo debo usar?

Se teño un disco duro moi cheo de cousas, cal é o protocolo mellor?

Tes un programa para xestionar o correo no móbil? Cal? Que protocolo usas?
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https://blog.doominio.com/diferencia-entre-correo-pop-y-correo-imap-cual-es-mejor/
https://www.hostinet.com/formacion/correo-electronico/que-es-acceso-correo-mediante-imap/
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PROTOCOLO SMTP

W

POP3 e IMAP teñen que ver con recibir correo pero sempre fai ilusión mandar un correíto a
un amigo. Imos investigar o que acontece para que lle cheguen os nosos saúdos.

O teu traballo:

Cotillea nesta páxina:

1. Que é un protocolo de

rede?

2. Para que se usa o protocolo

SMTP?

3. Cales son os comandos que

usa SMTP?

4. Como é o modelo cliente-

servidor co que funciona SMTP?
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http://definicion.de/smtp/




72

PROGRAMAS DE CORREO

W

Ata agora traballamos sempre con contas online na web. Falamos de que existen progra-
mas que instalamos no ordenador para xestionar as contas de correo. Xa vos acompañei para
que aprendades a usalos. Agora tócavos a vós.

O teu traballo:

Fai un screencast ou sexa un titorial con pantalla-

zos no que expliques o aprendido. Ten que tratar

alomenos de:

• Configuración de contas

• Envío e recepción de mensaxes: sinatura,

coloríns, imaxes, adxuntos,…

• Organización e clasificación: etiquetas, listas, filtros,…

• Conversas.

Lembra publicalo en Slideshare e inserilo na túa libreta electrónica.
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https://www.mozilla.org/gl/thunderbird/
https://www.mozilla.org/gl/thunderbird/
http://www.slideshare.net/
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FILTRAXE DE CORREO

W

Entre as posibilidades de xestionar correo que nos falta por falar está o uso de filtros. Se quero
que todas as mensaxes dunha empresa, da miña nai ou do meu mellor amigo estean xuntas
daquela debo programar un filtro.

O teu traballo:

Crea etiquetas co nome de tres compañeiros de clase.

Fai un filtro que clasifique as mensaxes de cada un.

Mandádevos mensaxes de correo.

Tes que facelo no programa de correo e na web.
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O IMPORTANTE DO CORREO

W

Sabemos unha chea de cousas do correo electrónico. Que tal facer unha pequena escolma?
Agora ides ser vós os profes

O teu traballo:

Empregando o botón de WordPress chamado EEngngaadirdir enquisenquisaa

propón cinco preguntas tipo test mooooi difíciles. Convence ós

teus compañeiros para que visiten o teu blog e participen.
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COMO SABEN QUE EU SON UN SER
HUMANO?

W

Cando abrimos unha conta en internet debemos identificarnos. Como sabe a páxina na que
estou que son un ser humano e non un ordenador programado para abrir contas a chorrón?

O teu traballo:

Na túa libreta electrónica resposta a:

1. Cando abrimos a conta en gmail, que datos

persoais nos pide?

2. Para que se usa o captcha? Que é un

spambot?

No fondo ten que ver co que se chama o Test de Tur-
ing que é un tema interesante de debatir, ten que ver coa intelixencia artificial….. Charlamos
deso un rato? Coñecedes a Alizia? En inglés mellor cleverbot
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http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150731_tecnologia_vert_fut_prueba_turing_lv
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150731_tecnologia_vert_fut_prueba_turing_lv
http://deixilabs.com/alizia.html
http://www.cleverbot.com/
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COMO SABEN QUE EU SON EU?

W

Cando facemos calquera trámite coa Administración, sexa o concello, a xunta ou o ministerio
debemos identificarnos. Con internet xa non temos que ir ó sitio pero…. como sabe a Admin-
istración que eu son quen digo que son?

O teu traballo:

1. Averigua o que é o DNI electrónico
2. Cales son os seus usos?
3. Que información garda o chip?

Para acceder á información que se garda no dni elec-
trónico temos programas que son quen de mostrar o que hai no chip. Aquí un artigo cunha
suxerencia para o móbil.

Aquí un artigo sobre a tecnoloxía NFC e o futuro DNI 3.0
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http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_100&id_menu=[1]
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/recursos/img/imgDNI/dnie_descrip.jpg
http://aplicacionesandroid.info/lee-los-datos-de-tu-dni-electronico-con-nfc-passport-reader/
http://www.eldiario.es/turing/vigilancia_y_privacidad/DNI-disenado-identificar-ciudadanos-distancia_0_346465438.html
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O MEU CERTIFICADO DIXITAL E EU

W

Para poder dicir que son eu cando haxa que asinar un documento en internet teño que ter un
ficheiro que sexa meu e só meu. Son a única persoa do mundo que pode usalo. Esta é a idea
dos certificados dixitais.

O teu traballo:

Solicita un para ti como conta o seguinte vídeo:

https://youtu.be/p19J0TOpIks
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QUE É UN CERTIFICADO DIXITAL?

W

Imos aprender un chisco máis desto dos certificados dixitais. Estupenda esta páxina.

O teu traballo:

1. Que era un certificado dixital?

2. Cando vou eu asinar un papel a

facenda é mellor que cando o asino

dixitalmente?

3. Sempre é un ficheiro?

4. Pon un exemplo dun certificado

dixital tipo hardware

5. Quen emite os certificados dixitais?

6. Que acontece cando asino nunha páxina web co meu certificado?

7. Que validez ten un certificado da FNMT? e os do DNI electrónico?

8. Que é un certificado raíz?
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http://www.adminfacil.es/que-es-un-certificado-digital/
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CERTIFICADOS EN FIREFOX CON
LINUX

W

A Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cóntanos no vídeo como solicitar un certificado
empregando Windows e Internet Explorer. Nós imos investigar como facer o mesmo pero en
Linux e con Mozilla Firefox.

Pistas para ir facendo paso a paso aquí, ou aquí (para quen prefira un pdf) e un pouco
antigo pero pode servir esta tamén. A receta sería:

1. Para obter os ficheiros da FNMT aquí
2. Para solicitar o certificado aquí
3. Acreditar a vosa identidade corre da vosa conta ?

O teu traballo:

Fai un screencast para subir a slideshare e incrustar na túa

libreta no que contes a todo o mundo o resultado das túas

pesquisas e como solicitar un certificado en Linux con Firefox

Alguén se anima a facelo no móbil?
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http://www.adminfacil.es/certificado-digital-de-la-fnmt-con-mozilla-firefox/
http://www.cert.fnmt.es/documents/11614/75209/solicitud_certificado_persona_fisica.pdf
https://albertomolina.wordpress.com/2008/04/20/instalar-certificado-raiz-de-la-fnmt-en-firefox-aka-iceweasel/
https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/obtencion-de-certificados/-/asset_publisher/nN14PjDrlrQn/content/1351-%C2%BFque-pasos-debo-seguir-para-instalar-importar-los-certificados-raices-de-fnmt-en-el-navegador-mozilla-firefox-
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/acreditar-identidad
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VIVINDO CO CERTIFICADO

W

Teño que ir identificarme persoalmente para que me dean o certificado para min solito. Que
podo facer con el?

O teu traballo:

Cotillea nesta web e conta na túa libreta electrónica os trámites coa administración que podes

levar a cabo co teu certificado dixital.

E na Xunta? Busca información

161

http://administracion.gob.es/pagFront/tramites/miVidaEnTramites/miVidaEnTramites.htm
https://sede.xunta.es/portada
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