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Cando naceu a Revista Ga-
lega de Educación, no ano 

1986, Internet non existía. Na-
quel tempo escribiamos as car-
tas de forma manuscrita, liamos 
a prensa en papel, mercabamos 
discos de vinilo e a cada volta 
que faciamos unha foto tiñamos 
que levar o carrete a unha tenda 
e agardar varios días para que 
se trocase nunha fotografía im-
presa.

Non existían as computadoras 
nos fogares nin imaxinabamos 
que puidese falarse por teléfo-
no ou enviarse unha mensaxe 
escrita dende unha praia, den-
de a rúa ou dende un automó-
bil. Moito menos que puidése-

mos consultar e atopar calquera 
dato, novas, textos, películas, 
cancións… de forma instantá-
nea en calquera intre do día.

A revolución dixital trouxo non 
só novos aparellos e máquinas 
intelixentes, senón tamén unha 
fonda alteración das formas de 
producir, consumir, difundir e 
acceder á cultura e ó coñece-
mento. Estes cambios, en pou-
cas palabras, consisten en:

• Cada persoa é consumido-
ra de información, pero tamén 
produtora e difusora de micro-
contidos en forma de textos, 
imaxes, vídeos ou sons.

Manuel Area-Moreira

Catedrático de Didáctica e Organización 
Escolar

Universidad de La Laguna

manarea@ull.edu.es

ISSN: 1132-8932

Páx. 27-29

A revolución dixital 
e a escola do século 
XXI



ESPECIAL Nº 75 / A NOVA ESCOLA, HOXE

28 REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 75 • DECEMBRO 2019

• A instantaneidade da comu-
nicación xera a configuración 
doada de redes sociais de per-
soas conectadas permanente-
mente.

• A mestura de formas e lin-
guaxes expresivas variadas 
como as imaxes, iconas, audio-
visuais, infografías, podcast… 
que ademais están interconec-
tadas hipertextualmente.

• O acceso libre e aberto ós 
contidos na rede está favore-
cendo cambios relevantes nos 
dereitos de autor e no consumo 
dos produtos e obxectos dixi-
tais.

• A perda da privacidade ou in-
timidade dos datos de cada in-
dividuo, xa que cada vez que fai 
uso da tecnoloxía deixa pega-
das ou sinais do que consome, 
produce, visita, troca, descarga, 
escribe…

• A automatización dos proce-
sos, de forma que as máquinas 
son autónomas nas decisións 
que toman sen que os humanos 
interveñamos.

• A crecente dependencia que 
cada persoa ou organización ten 
da tecnoloxía e do ciberespazo, 
de xeito que necesitamos estar 
conectados permanentemente 

para traballarmos, para comuni-
carnos, para o lecer ou para ob-
ter información.

Todo este novo panorama so-
ciocultural do ecosistema dixi-
tal ten profundas consecuencias 
para a educación en xeral e para 
a escola en particular. A conti-
nuación nomearei algunhas das 
máis relevantes, a modo de de-
cálogo, para a escola do sécu-
lo XXI.

1. Máis que nunca é preciso un 
novo currículo que deixe atrás 
unha organización do coñece-
mento enciclopedista ou seg-
mentada por materias ou áreas 
disciplinarias, para lle ofrecer ao 
alumnado un currículo interdis-
ciplinario onde o coñecemento 
se presenta e traballa de xeito 
integrado e por proxectos, que 
sexa inclusivo atendendo á di-
versidade cultural, étnica ou re-
lixiosa, e que sexa igualitario en-
tre homes e mulleres.

2. Necesitamos unha escola 
que, ademais de amosar o co-
ñecemento, tamén desenvolva 
competencias básicas nos es-
tudantes para que saiban utili-
zar funcionalmente o saber, que 
sexan competentes para ato-
paren información valiosa na 
rede, para analizala criticamen-

te e aplicala para a resolución 
de problemas, para traballaren-
colaboradoramente e para te-
ren unha actitude aberta á inno-
vación.

3. O alumnado, máis que con-
sumidor de contidos, ten que 
ser creador do coñecemento, 
polo que debe aprender a pro-
ducir obxectos dixitais nas dis-
tintas linguaxes e formatos mul-
timedia (textos, hipertextos, 
audiovisuais, infografías, sons, 
murais dixitais, blogs, wikis, en-
tre outros).

4. Téñense que artellar e desen-
volver metodoloxías didácticas 
para a aprendizaxe activa apoia-
das nas TIC, como son a aula 
ó revés ou flipped clasroom, a 
aprendizaxe por proxectos na 
rede, as webquest…

5. É mester empregar didactica-
mente Internet na aula. É dicir, 
solicitarlle ó alumnado tarefas 
ou actividades de uso do ciber- 
espazo como fonte de informa-
ción, como estratexia de comu-
nicación e como conxunto de 
ferramentas ou aplicacións in-
formáticas para crear e publicar 
contidos.

6. Cómpre educar o alumnado 
na cidadanía dixital, que impli-
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ca, por unha banda, o desen-
volvemento de competencias 
de uso das TIC para obter infor-
mación, para producila, para co-
municala; pero tamén o desen-
volvemento de valores éticos e 
democráticos no uso da tecno-
loxía.

7. Ensinar novas alfabetizacións 
vinculadas coa programación de 
apps e software, como é o pen-
samento computacional e a ro-
bótica educativa.

8. Transformar dixitalmente os 
materiais didácticos. A nova xe-
ración de recursos pedagóxicos 
ten que superar un modelo de 
materiais informativos pechados 
e estruturadores da acción do 
alumnado –como son os actuais 
libros de texto– para ofrecer 
materiais didácticos accesibles 
en liña, interactivos, multime-
dia, gamificados e abertos á ac-
tividade creativa e comunicativa 
dos rapaces.

9. Desenvolver novas compe-
tencias dixitais docentes, que 
supoñen un cambio das fun-
cións do profesorado, de forma 
que deixe de ser un transmisor 
de información e contidos, para 
ser un planificador e xestor das 
actividades de aprendizaxe que 
o alumnado deberá facer coas 
tecnoloxías, tanto na aula como 
no ciberespazo.

10. Concibir todo o centro es-
colar como unha unidade edu-
cativa. A transformación dixi-
tal das escolas e centros non só 
é engadir TIC ás aulas, senón 
que implica (ou debera impli-
car) que o centro ten o seu pro-
pio proxecto ou plan TIC de for-
mación en competencias dixitais 
do seu profesorado e alumna-
do, que ten espazos ou contor-
nos propios en Internet (como 
é o seu sitio web ou blog), que 
está presente en redes sociais e 
fai visible o que xera, que man-
tén comunicación fluída coas fa-
milias a través das tecnoloxías 
ou que desenvolve con outros 
centros (da súa contorna ou de 
xeografías distantes) proxectos 

educativos empregando ferra-
mentas dixitais colaboradoras.

En conclusión, a revolución dixi-
tal está a lle provocar novos de-
safíos á escola do século XXI 
para que eduque os nenos e as 
nenas como cidadáns cultos, crí-
ticos e competentes, para des-
envolvérense con éxito na so-
ciedade dixital. Por esta razón, 
as tecnoloxías representan unha 
grande oportunidade para os 
MRP, xa que permiten poñer en 
práctica moitos dos principios 
pedagóxicos da Escola Nova e 
Moderna, como é a aprendizaxe 
a través da experiencia e a ac-
tividade, a metodoloxía do en-
sino por proxectos, a constru-
ción do saber polo alumnado, 
a aprendizaxe colaboradora, a 
personalización do ensino, en-
tre outros. As TIC, se as empre-
gamos axeitadamente, pode-
rán facilitar o necesario troco do 

paradigma pedagóxico, de xei-
to que mudemos dunha peda-
goxía expositiva dos contidos 
polo mestre a unha pedagoxía 
activa de aprendizaxe a través 
da construción do saber polo 
alumnado.


