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PROEMIO
A relación establecida na actua-
lidade entre a titoría no ensino 
obrigatorio e as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación 
(TIC), configura un verdadei-
ro modelo tecnolóxico de inter-
vención titorial? Como enfron-
ta un centro educativo concreto 
este binomio titoría-TIC?

A resposta á primeira cues-
tión resulta ser un paradoxo. A 
maior parte do persoal docen-
te posúe as competencias nece-
sarias e suficientes para as TIC 
dentro da súa intervención tito-
rial, pero non é quen de situarse 
conceptualmente nun verdadei-

As TICtorías en 
resposta á raia 
dixital no ensino 
obrigatorio no 
concello de 
Ribadavia

ro modelo tecnolóxico. Tamén, 
na medida que as actuais per-
soas egresadas das facultades 
de educación accedan á do-
cencia, a idea do modelo tec-
nolóxico caducará en favor dun 
modelo dixital, con natureza de 
paradigma, con novas estrutu-
ras de pensamento e cunha ele-
vada compoñente cultural e de 
rede.

Neste espazo de transición den-
de o tecnolóxico ao dixital, nos 
centros educativos do conce-
llo de Ribadavia onde se impar-
te o ensino obrigatorio, xorden 
como resposta as accións TIC-
toriais.
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A CUESTIÓN DA 
INMIGRACIÓN DIXITAL. O 
XURDIMENTO DA RAIA
A fenda dixital, para nós frontei-
ra ou raia dixital, xorde pola co-
existencia de dúas xeracións, a 
das persoas nativas e as inmi-
grantes dixitais (Prensky, 2001; 
Prensky & Berry, 2001), ou de 
dúas culturas (Buckingham, 
2007). Son nativas dixitais as 
persoas que naceron e se for-
maron utilizando unha sorte de 
“linguaxe dixital” baseada nas 
novas tecnoloxías. Por outra 
banda, aquela poboación cuxa 
linguaxe de nacemento e for-
mación foi pre-dixital e baseada 
predominantemente na lecto-
escritura, agora ten que acce-
der de súpeto á nova linguaxe, 
pero faino como inmigrante que 
chega a un novo país e ten que 
adaptarse a unha nova cultu-

ra, de aí o termo de inmigran-
te dixital. A maior parte do pro-
fesorado actual situaríase nese 
grupo. As estruturas mentais de 
nativos e inmigrantes son dife-
rentes, máis simultáneas as dos 
primeiros e sucesivas as dos se-
gundos. 

Nos centros educativos a pre-
senza desta fronteira confórma-
se como elemento propio e ca-
racterístico nos procesos E-A 
entre suxeitos dunha poboación 
arraiana dixital. É neste contex-
to onde o profesorado titor, in-
migrante dixital, ten que desen-
volver a súa intervención titorial 
perante alumnado (nativo dixi-
tal), familias (inmigrantes e na-
tivos dixitais) e docentes (inmi-
grantes dixitais), xurdindo así a 
opción de combinar accións ti-
toriais “convencionais” con ou-

tras baseadas nas TIC, denomi-
nadas accións TICtoriais.

ACCIÓNS TICTORIAIS
Estas accións desenvolvidas 
dende os centros educativos 
de educación obrigatoria en Ri-
badavia, toman pulo a partir do 
plan de acción titorial e plan de 
orientación, contratos-progra-
ma para a mellora da calidade 
educativa, plans de formación 
permanente do profesorado, 
plan Proxecta, proxecto Abalar 
e Abalar móbil.

Nesta cultura dixital arraiana, e 
dende hai algúns cursos, as ac-
cións TICtoriais nas etapas obri-
gatorias fanse realidade do se-
guinte xeito:

1º.- Coordinación e colabora-
ción entre titores/as e titor/a e 
profesorado a través de correo 
electrónico, aula virtual do cen-
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tro, Google forms para xestionar 
información de alumnado, Goo-
gle calendar para coordinar exa-
mes, plataformas para compar-
tir arquivos como Dropbox ou 
Google Drive, programas para 
envío masivo de SMS, e redes 
sociais como Telegram e Whats-
App.

2º.- Funcións administrativas, 
burocráticas e co centro desen-
volvidas case exclusivamente a 
través das ferramentas telemá-
ticas da Administración Educa-
tiva: Xade, Abalar e aula virtual 
dos centros educativos.

3º.- Funcións coas familias de in-
formación, coñecemento, coo-
peración e implicación a través 
de aplicacións como Abalar mó-
bil e de envío masivo de SMS, 
así como do uso das redes so-
ciais e a páxina web dos centros.

4º.- Funcións co alumnado de 
xeito individual e grupal, que 
aglutinan a maior parte de ac-
tividades TICtoriais, e recursos 
entre os que destacan:

 1. Informar e coñecer a través 
de cuestionarios na aula virtual 
do centro, utilizando o móbil de 
xeito didáctico con aplicacións 
de aprendizaxe móbil electró-
nica, como sistemas titoriais in-
telixentes, mobilelearning tipo 
Kahoot! e mediante o uso do 
encerado dixital interactivo, par-
tindo da premisa de que as TIC 
favorecen a aprendizaxe autó-
noma.

 2. Solicitar apoios mediante 
redes sociais a outros profesio-
nais e servizos comunitarios.

 3. A orientación académica e 
profesional a través de internet, 

a páxina web do centro, a aula 
virtual, introducindo tamén tec-
noloxías como a realidade vir-
tual inmersiva ou semiinmersiva, 
para explorar opcións académi-
cas.

 4. Procesos de mediación 
e integración a través de tec-
noloxías audiovisuais, dende o 
deseño, gravación e edición, ata 
a proxección, análise e debate.

Como conclusión pódese di-
cir que nesta cultura tecnolóxi-
ca-dixital arraiana previa ao 
modelo que derive da incorpo-
ración das persoas nativas como 
docentes, as accións TICtoriais 
gañan terreo a outras máis con-
vencionais e ao mesmo tempo 
están a crear novos espazos, al-
gúns virtuais (Alcázar & López, 
2011), onde desenvolver a inter-
vención titorial a través de novas 
correntes tecnolóxicas, como a 
realidade aumentada, virtual, a 
gamificación e a AI, e metodo-
lóxico-conceptuais como o fli-
ppedlearning.
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