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RESUMEN

Sabemos que a utilización de medios e recursos tecnolóxicos na docencia non está exenta

de problemas ou dificultades ás que boamente non imos enfrontando día a día: ¿A quen non lle

fallou un vídeo cando ía comenzar o visionado ante a ávida mirada dun grupo de alumnos

interesados pola posibilidade de variar un discurso máis ou menos ameno por un discurso

audiovisual?, ¿cantas veces imos empregrar un recurso tecnolóxicos e atopamos unha lámpada

fundida ou que non está onde debería?, ¿cómo é que non resultou satisfactoria esa clase na que

houbo todo un despliegue de medios?, etc.

Moitas veces nos atopamos con problemas ou dificultades, tanto de tipo técnico como

didáctico, que fan que descartemos a posibilidade de empregar un determinado medio. A clave

pode estar, como di Cabero* (1997) en que:

“La utilización futura de las tecnologías, tanto de las denominadas tradicionales como las nuevas,

estará condicionada por el uso actual que uno haga de las mismas y del grado de interacción que

establezcamos con ellas; es decir, por las facilidades que se ofrezcan para que con ellas se pueda

interaccionar, y de la capacitación que se le haga para que puedan ser utilizadas, tanto desde una

perspectiva general como referida a usos concretos. En contrapartida, podemos señalar que los usos

que se realizan en los contextos educativos de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación son bastante limitados, tanto en los que se refiere a la diversidad de

medios que se utilizan, como a la variedad de funciones para las que son movilizados”.

Partindo do uso que 53 docentes de distintas titulacións dos tres campus da Universidade

de Vigo fan do retroproxector, do proxector de diapositivas, do vídeo e do ordenador, indagamos

sobre os problemas e dificultades que se atopan no día a día. Así constamos fundamentalmente

que:

- En primeiro lugar, teñen problemas relacionados coa infraestructura (referida tanto á

disposición espacial das aulas, como á disposición dos medios nelas) e o hardware

(mantenemento, dotación, equipos obsoletos, etc.).

- En segundo lugar, os problemas son de xestión do uso, previsión de préstamo dos
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equipos, reserva de aulas, etc.

- Por último, recoñécense problemas co software (escaso, inadecuado,...), coa formación

para o manexo dos medios, tanto por parte do profesorado como do alumnado, e co

número de alumnos existente nas masificadas aulas universitarias.

                                                                                                                                                                                            
* Cabero, J. (1997): “La Formación del Profesorado de Secundaria para la integración de la enseñanza en el mundo productivo:
el caso de las Nuevas Tecnologías”, ponencia presentado al II Congreso de Formación del Profesorado celebrado en Granada del
9 al 12 de abril de 1997.
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INTRODUCCIÓN

Sabemos que a utilización de medios e recursos tecnolóxicos na docencia non está exenta

de problemas ou dificultades ás que boamente non imos enfrontando día a día: ¿A quen non lle

fallou un vídeo cando ía comenzar o visionado ante a ávida mirada dun grupo de alumnos

interesados pola posibilidade de variar un discurso máis ou menos ameno por un discurso

audiovisual?, ¿cantas veces imos empregrar un recurso tecnolóxicos e atopamos unha lámpada

fundida ou que non está onde debería?, ¿cómo é que non resultou satisfactoria esa clase na que

houbo todo un despliegue de medios?, etc.

Moitas veces nos atopamos con problemas ou dificultades, tanto de tipo técnico como

didáctico, que fan que descartemos a posibilidade de empregar un determinado medio. A clave

pode estar, como di Cabero* (1997) en que:

“La utilización futura de las tecnologías, tanto de las denominadas tradicionales como las nuevas,

estará condicionada por el uso actual que uno haga de las mismas y del grado de interacción que

establezcamos con ellas; es decir, por las facilidades que se ofrezcan para que con ellas se pueda

interaccionar, y de la capacitación que se le haga para que puedan ser utilizadas, tanto desde una

perspectiva general como referida a usos concretos. En contrapartida, podemos señalar que los usos

que se realizan en los contextos educativos de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la

información y la comunicación son bastante limitados, tanto en los que se refiere a la diversidad de

medios que se utilizan, como a la variedad de funciones para las que son movilizados”.

Partindo do uso que 53 docentes de distintas titulacións dos tres campus da Universidade

de Vigo fan do retroproxector, do proxector de diapositivas, do vídeo e do ordenador, indagamos

sobre os problemas e dificultades que se atopan no día a día. Así constamos fundamentalmente

que:

- En primeiro lugar, teñen problemas relacionados coa infraestructura (referida tanto á

disposición espacial das aulas, como á disposición dos medios nelas) e o hardware

(mantenemento, dotación, equipos obsoletos, etc.).

- En segundo lugar, os problemas son de xestión do uso, previsión de préstamo dos
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equipos, reserva de aulas, etc.

- Por último, recoñécense problemas co software (escaso, inadecuado,...), coa formación

para o manexo dos medios, tanto por parte do profesorado como do alumnado, e co

número de alumnos existente nas masificadas aulas universitarias.

PRINCIPAIS PROBLEMAS CO USO DOS MEDIOS EN XERAL

Cunha pregunta aberta tratouse de que os docentes identificasen os tres principais

problemas que se atopan á hora de emprega-los medios na aula. As respostas fan referencia tanto

a aspectos específicos e puntuais dun determinado medio, como pode se-la falta de lámpadas

para o retroproxector, como a aspectos de carácter máis xenérico e xeneralizables ó conxunto dos

medios estudiados.

Estes aspectos xerais foron categorizados tendo en conta as seguintes dimensións:

a) Infraestructura, aglutina todo o relacionado coa dotación de espacios e medios.

b) Software, relativo á parte lóxica, material funxible que necesitan os medios.

c) Hardware, agrupa o que ten que ver cos equipos, a maioría das veces referíndose á súa

falta ou mantemento.

d) Xestión de uso do medio, engloba os problemas que se xeran tendo que solicita-lo medio

con antelación, transportalo á aula, recollelo, etc.

e) Número de alumnos, fai referencia á masificación das aulas universitarias.

f) Formación, tanto do profesorado como do alumnado para o manexo destes medios.

Menciónase os deficientes coñecementos previos e a necesidade dunha formación

continua.

Na seguinte táboa presentámo-la información obtida sobre esta cuestión, indicando o total

de problemas englobados en cada unha das dimensións, o número de veces que un determinado

problema foi citado así como a porcentaxe que este número supón sobre o total de problemas

diferentes sinalados en primeiro lugar, en segundo lugar e en terceiro en tódolos cuestionarios.

PROBLEMAS 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar Total
N % N % N % N %

a) Infraestructura
• Instalacións inadecuadas 13 27,6 10 27,8 2 9,5 25 24,1
• Dificultades técnicas cos aparellos 1 2,1 3 8,3 - - 4 3,8
• Escasez de pantallas 1 2,1 2 5,5 - - 3 2,9

Total infraestructura 15 31,9 15 41,7 2 9,4 32 30,7

                                                                                                                                                                                            
* Cabero, J. (1997): “La Formación del Profesorado de Secundaria para la integración de la enseñanza en el mundo productivo:
el caso de las Nuevas Tecnologías”, ponencia presentado al II Congreso de Formación del Profesorado celebrado en Granada del
9 al 12 de abril de 1997.
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b) Software
• Falta de software 3 6,4 1 2,8 1 4,8 5 4,8
• Inadecuado 1 2,1 - - 1 4,8 2 1,9
• Falta de tempo para elaboración de material

propio
- - 1 2,8 1 4,8 2 1,9

Total software 4 8,5 2 5,5 3 14,3 9 8,7
c) Hardware

• Ausencia ou escasez de equipos 9 19,1 3 8,3 1 4,8 13 12,5
• Equipos obsoletos 1 2,1 1 2,8 3 14,3 5 4,8
• Adecuación dos equipos ás necesidades 1 2,1 1 2,8 1 4,8 3 2,9
• Mantenemento dos equipos e asesoramento

técnico
3 6,4 5 13,9 2 9,5 10 9,6

Total hardware 14 29,8 10 27,8 7 33,3 31 29,8
d) Xestión de uso 8 17,0 5 13,9 4 19,0 17 16,3
e) Número de alumnos 5 10,6 1 2,8 1 4,8 7 6,7
f) Formación 1 2,1 3 8,3 4 19,0 8 7,7

TOTAL PROBLEMAS 47 100 36 100 21 100 -- --
Táboa 1: Problemas ós que se enfronta un docente á hora de emprega-los medios na aula

A) Dentro da dimensión de infraestructura o tema das instalacións inadecuadas sinálase

con moita frecuencia, indicando que resulta difícil a visión por parte do alumnado dende tódolos

ángulos, ou mesmo que a estructura da propia aula non é a adecuada. En relación con isto,

cítanse problemas como:

• O tamaño da aula, demasiado pequena para o grupo de estudiantes que asiste (coa

conseguinte falta de espacio para traballar) ou demasiado grande, favorecendo que se

espallen demasiado por ela.

• A disposición da aula, xeralmente cunha estructura fixa ríxida, é pouco adaptable para

traballos en pequenos grupos ou para favorece-la mobilidade para un mellor visionado,

o que afecta á metodoloxía de uso dos medios.

• A disposición dos equipos que xa están fixos na aula, xeralmente ocupando a parte

central da mesma ou se considerar se a distancia é axeitada ó tamaño da pantalla para un

bo visionado.

• A dificultade para o escurecemento ou iluminación da aula.

• A posición dos enchufes en relación coas pantallas, o que dificulta a colocación dos

medios no lugar adecuado, tendo que precisar de alongadores ou doutras alternativas de

colocación dos aparellos que ás veces resultan menos adecuadas para o visionado.

• A sonorización, por recibir demasiados ruídos do exterior ou das aulas contigüas, e

mesmo, pola inclinación da aula que non favorece que os alumnos escoiten ben desde

tódolos ángulos.

Neste apartado un profesor fai referencia á “falta dunha aula estable en que imparti-la

docencia; nesa aula deberiamos te-la posibilidade de instalacións permanentes tanto de medios
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audiovisuais como de experiencias de cátedra. O modelo actual fai rotar ós profesores,

precisariamos de aulas especializadas e non xeneralistas”. Atendendo esta obxección evitariamos

grande parte dos problemas que estamos a comentar, aínda que sería desexable poder afirmar que

tódalas aulas dos diferentes centros universitarios reúnen condicións suficientes levar a cabo a

actividade docente acompañado de medios audiovisuais e informáticos.

Puntualmente dous profesores mencionan explícitamente as instalacións inadecuadas para

o uso do retroproxector, pero non podemos afirmar se esto pode ser debido á disposición da aula,

á colocación da pantalla ou do enchufe, a que o retroproxector estea situado nun punto fixo na

aula, etc.

Dentro desta mesma categoría englobámo-los problemas referidos ás dificultades técnicas

cos aparellos, incluíndo todo o que ten que ver tanto coas avarías, que con frecuencia presentan

os medios, como coas dificultades derivadas da propia instalación ou do funcionamento axeitado

dos equipos. Estes problemas deixan entreve-la necesidade dun responsable de mantemento dos

aparellos xa que este aspecto desborda a función do profesor. Resulta interesante comentar que

un dos participantes indica que “adoita levar material complementario por se falla o medio”.

Por último, outra dificultade existente en relación coa infraestructura é a falta de equipos

ou materiais complementarios, como é o caso das pantallas de proxección; ante a súa

inexistencia os profesores vense obrigados a proxectar na parede.

B) Outra das dimensións dos problemas sinalados garda relación co software, xeralmente

para facer referencia á ausencia (falta total) ou escasez de aplicacións específicas para unha

determinada materia. Un profesor menciona puntualmente a falta de material didáctico adecuado

en formato de diapositivas e outro afirma o mesmo respecto ó material videográfico.

Identifícase tamén como problema o feito de que o software sexa inadecuado, tanto pola

baixa calidade como porque non é adecuado segundo os contidos que trata. En dúas ocasións

cítase a falta de tempo para a elaboración de material propio como unha dificultade engadida.

C) Os problemas referidos ó hardware son debidos ó constante desenvolvemento

tecnolóxico no que vivimos, polo que os equipos enseguida se quedan obsoletos. Algúns

profesores sinalan como problema a falta de renovación do material que se vai quedando

anticuado para as novas prestacións e posibilidades de utilización que os medios ofrecen. Outros

mencionan a pésima calidade dos equipos en canto a algunhas das súas prestacións, por exemplo

referido ó son. Pola contra, outros falan da necesidade de adquirir novos medios que substitúan

os vellos, por exemplo “contar con proxectores de vídeo conectados ó ordenador e ordenadores

portátiles”.
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En relación coa adecuación dos equipos ás necesidades, outro dos problemas identificados

dentro da dimensión do hardware, algúns profesores fan referencia ás dificultades que presenta a

configuración dos equipos (instalación de programas, ampliación de memoria, conexión de

periféricos, etc.) para satisface-las necesidades que presenta a materia. Este problema pode ser

debido á falta de formación do profesorado para levar a cabo estas tarefas, á falta de recursos

económicos para configura-los equipos adecuadamente ou á falta de persoal técnico

especializado que se encargue destas tarefas.

Especificamente menciónase tamén a “escasez de potencia referida ó retroproxector”. Este

aspecto é relativo porque depende do uso que fagamos deste medio. Para que a súa potencia sexa

un verdadeiro problema, depende de se o imos empregar só para a proxección de acetados ou

para a súa utilización cunha pantalla de cristal líquido; se se emprega nunha aula pequena ou

grande, se temos pantalla para a proxección ou non, etc.

En relación con esta dimensión reclámase a dotación de medios nas aulas ordinarias, o que

evitaría os problemas existentes coa dispoñibilidade e xestión de uso.

D) Outra dimensión problemática é a referida á xestión de uso, derivada da solicitude

previa, transporte e recollida dun determinado medio para o seu uso na aula, etc. Englóbanse

neste epígrafe cuestións como: ter que avisar para que coloquen os medios na aula

correspondente, facelo coa antelación suficiente que asegure a súa dispoñibilidade, o

funcionamento do medio, poder dispor deles no momento en que se necesitan (ben pola escasez,

ben por non contar con quén os coloque no lugar adecuado, etc.), etc.

Algún profesor menciona que, ás veces, “falta o material da aula”. Este problema non fai

máis que incidir no que vimos comentando sobre a necesidade de que exista nos centros

universitarios un responsable tanto do mantenemento dos medios como de poñelos a disposición

dos profesores cando o soliciten. Ben é certo que cada día imos avanzando máis nesta liña, así

por exemplo, na Universidade de Vigo ten unha convocatoria anual de alumnos-bolseiros para o

mantemento das aulas de informática.

En relación coa xestión de uso tamén se fala da “imposibilidade de leva-lo vídeo ou o

ordenador ás aulas normais e proxectar nunha pantalla grande”. Poderíamos solucionar este

problema tendo aparellos con rodas en lugar de aulas específicas, ou ben, cunha persoa

responsable de medios. En termos económicos, seguramente sexa menos costoso a existencia

deste personaxe que ter medios en tódalas aulas que logo non vaian ser empregados.

Existen tamén dificultades no traslado dos medios. Un docente indica a este respecto que

“ás veces supón esforzo físico ter que traslada-los equipos e os materiais de paso dalgúns medios

audiovisuais -carros de diapositivas, cintas de vídeo e casetes...- xunto ó material impreso
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correspondente”. No caso do ordenador, sinálase como inconveniente, ademais do feito de ter

que trasladalo, o ter que conectalo a un proxector para o seu visionado na pantalla, facendo

mención ó  tempo investido na colocación e posta a punto dos equipos para a súa utilización na

aula.

E) O número de alumnos é un problema que fai referencia á masificación ou excesivo

número de alumnos na aula para un adecuado visionado. Esta cuestión, aínda que non se sinala

dun xeito explícito, entendemos que pode gardar relación co tamaño das pantallas e das aulas na

medida en que o número de alumnos para a realización dun visionado non sería un problema

contando cunha pantalla axeitada ó tamaño da aula. Evidentemente resulta problemático un

excesivo número de alumnos á hora das clases prácticas ou con poucos equipos á súa

disposición.

F) O problema da formación, sobre todo formación didáctica relativa á metodoloxía de

traballo con medios, vese reflectido coas seguintes afirmacións: “existe unha formación

deficiente do docente e unha falta de medios e axudas para unha formación continua”, “os

programas están adaptados ós xeitos tradicionais da docencia”, “non temos unha valoración-

orientación válida sobre o seguimento e estilo de aprendizaxe dos alumnos”.

Tamén se fai referencia á formación previa do alumnado sobre o manexo de medios:

“tratamos con grupos non homoxéneos en canto a coñecementos previos”, “existe unha

insuficiente preparación dos estudiantes para a utilización de aplicacións informáticas”. Este

último aspecto sinálao o profesorado de Enxeñería que traballa con ordenadores e reséntese da

falta de preparación dos alumnos no seu manexo.

Ademais dos aspectos xerais que comentamos, e algúns máis particulares que fomos

adiantando, atopamos como problemáticas específicas as seguintes:

Respecto ó retroproxector

• A falta de mantemento, referíndose principalmente á facilidade con que se funden as

lámpadas e que logo ninguén repón.

• A escasa potencia do retroproxector ten que ver con dous aspectos fundamentais: por

unha parte, o tamaño das pantallas, e por outra, a dificultade para escurece-la aula.

• A falta dun lugar axeitado para a proxección e traballo simultáneo no taboleiro. Esta

afirmación demostra falta de formación no uso deste medio, pois pode sinalarse sobre a

pantalla.

• Ás veces, hai que emprega-los pupitres dos alumnos para coloca-lo retroproxector. Este

problema pode ser debido tanto ó tamaño da aula, como a que a mesa do profesor está
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demasiado cerca da pantalla, ou á falta dunha mesa para o retroproxector.

En relación co vídeo menciónase sobre todo a xestión de uso. Esta xestión está referida ó

feito de que, por existir fundamentalmente unha única aula de audiovisuais, empregada

fundamentalmente para o visionado de vídeos, hai que realizar reserva da hora de utilización.

Esto esixe unha maior anticipación na planificación das sesións de clase, ou ter que atrasar ou

modifica-la planificación por non te-la aula dispoñible ou, cando se trata do uso do vídeo como

apoio a unha clase expositiva (para proporcionar exemplos de cinco minutos), leva a prescindir

del.

Respecto ó ordenador sinálanse como problemas fundamentais os relacionados coa

escasez de equipos e co mantemento, así por exemplo, indícanse cuestións como as seguintes: “a

relación alumnos/ordenador é moi alta”, “dunha aula de 20 ordenadores só funcionan 7”, “as

impresoras quédanse sen tinta que ninguén repón”.

A modo de resumo, representamos globalmente no seguinte gráfico, a totalidade de

problemas mencionados polos docentes para o uso dos medios na aula, independentemente do

lugar en que o sinalaron.

32

9

31

17
7 8

Infraestructura

Software

Hardware

Xestión uso

Nº alumnos

Formación

Gráfico 1: Principais problemas identificados para o uso dos medios

Podemos observar que son as cuestións relativas a infraestructura e a hardware aquelas que

máis problemas presentan. Ben é certo que a súa solución non están nas mans do profesorado

senón que dependen en boa medida da xestión da institución universitaria.

En terceiro lugar aparece sinalada a xestión de uso dos medios, cuestión que, como

sinalamos con anterioridade, seguramente está sendo resolta creando coa figura de “técnico de

mantemento” nos centros universitarios. O software, a formación de alumnado e profesorado e o

número de estudiantes nas aulas son os outros problemas identificados polos docentes que

forman parte do estudio, aínda que en menor medida que os anteriores.

Vexamos a continuación a importancia concedida a cada unha destas cuestións

problemáticas, segundo o número de veces que se mencionaron en primeiro, segundo ou terceiro
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lugar. Os ditos datos figuran no seguinte gráfico.
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Gráfico 2: Lugar de importancia que ocupan os problemas atopados para o uso dos medios

Podemos observar que soamente ó problema de infraestructura se lle concede igualdad de

puntuacións nos primeiros postos, mentres que a formación destaca como unha problemática que

ocuparía un terceiro lugar nas inquedanzas dos participantes.

PRINCIPAIS DIFICULTADES CON CADA UN DOS MEDIOS

Preguntamos tamén sobre as principais dificultades con que se enfrontan os docentes ó

empregaren o retroproxector, o proxector de diapositivas, o vídeo e o ordenador, ampliando así a

información que ten que ver coas variables relativas ós problemas ou dificultades no seu uso.

Nesta cuestión indicabánse unha serie de dificultades que habitualmente se dan co uso dos

medios, para que se asociaran a cada un dos medios estudiados. Témo-los resultados indicados

na táboa seguinte.

Retroproxec Prox. Diapo. Vídeo Ordenador
DIFICULTADES

N % N % N N %
• Non posui-los medios 1 1,9 7 13,5 13 25,0 12 23,1
• Nº excesivo de alumnos na aula 6 11,5 4 7,7 10 19,2 29 55,8
• Falta de software axeitado 0 0 1 1,9 4 7,7 24 46,2
• Condicións de infraestructura da aula 13 25,0 11 21,2 21 40,4 21 40,4
• Ubicación e transporte do medio 4 7,7 6 11,5 16 30,8 15 28,8
• Estado de conservación do medio 15 28,8 4 7,7 8 15,4 4 7,7
• Natureza da materia ou contidos que

se imparten
1 1,9 7 13,5 10 19,2 10 19,2

• Falta de formación didáctica para o
uso do medio

2 3,8 6 11,5 6 11,5 10 19,2

• Descoñecemento do manexo técnico 2 3,8 2 3,8 1 1,9 6 11,5
• Falta de tempo para prepara-lo

material
5 9,6 10 19,2 8 15,4 10 19,2

• Outras dificultades... 0 0 1 1,9 1 1,9 1 1,9

Táboa 2: Principais dificultades que se atopan á hora de utilizar cada un dos medios

Segundo os datos que figuran na táboa, o uso do retroproxector ten como principal
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dificultade “o estado de conservación do medio”, segundo o 28,8 % das respostas. Este dato

pode ser indicador da existencia dunha “flota antiga” de medios que necesitarían repoñerse, non

en van o retroproxector foi, xunto co proxector de diapositivas e o proxector de opacos, dos

primeiros medios con que se dotou ós centros educativos de tódolos niveis.

Outra problemática asociada ó uso deste medio é, segundo o 25,0% dos profesores, “as

condicións de infraestructura da aula”. Este inconveniente relacionado coa infraestructura xa se

puxo de manifesto anteriormente ó preguntar polos tres principais problemas que, dun modo

xeral, se atopa un docente ó emprega-los medios na aula. Esta mesma problemática da aula acada

tamén os valores máis altos cando se considera o uso do proxector de diapositivas (cun 21,2%) e

o do vídeo (cun 40,4 %). Tendo en conta que esta dificultade é allea á función docente

deberiamos concluír este comentario cunha recomendación para os arquitectos de centros

escolares: que prioricen a funcionalidade do edificio e as aulas, didacticamente falando, sobre a

estética ou os orzamentos, eliminando barreiras arquitectónicas e dificultades de adecuación das

aulas á función docente.

O uso do proxector de diapositivas presenta, en segundo lugar, dificultades asociadas á

“falta de tempo para prepara-lo material” (un 19,2 %), cuestión que podemos interpretar como

un dos motivos que xustifican o pouco uso deste medio, e que se solventaría como xa

comentamos dispoñendo de momentos e lugares para resolver esta tarefa.

As condicións de infraestructura da aula xunto coa localización e transporte do medio son

as dificultades maioritariamente sinaladas para o uso do vídeo cunha porcentaxe do 40,4% e o

30,8% respectivamente.

Por último, ó falar das dificultades asociadas ó uso do ordenador son “o número excesivo

de alumnos na aula” e a “falta de software axeitado” as que obteñen as puntuacións máis altas

(55,8 % e 46,2 % respectivamente). Estas cuestións necesitan do apoio institucional para poder

resolvelas, pois o número excesivo de alumnos esixe para a súa diminución unha maior dotación

de equipos, aulas específicas e / ou profesorado. A falta de software solventaríase ben con

dotacións económicas para a súa adquisición, ben con formación específica e tempo dispoñible

para a súa elaboración.

DIFICULTADES TÉCNICAS E DIDÁCTICAS CON CADA UN DOS MEDIOS

Outra cuestión indaga sobre o grao de dificultade técnica e didáctica que o profesorado

identifica para o uso dos medios. A dita dificultade foi valorada nunha escala de catro graos:

moito, pouco, bastante e nada. A información obtida recóllese na seguinte táboa.
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DIFICULTADES TÉCNICAS DIFICULTADES DIDÁCTICAS
Moito Bastante Pouco Nada Moito Bastante Pouco Nada

N % N % N % N % N % N % N % N %
Retroproxector 38 73,1 8 15,4 1 1,9 2 3,8 35 67,3 10 19,2 2 3,8 0 0
Proxector de diapositivas 30 57,7 8 15,4 3 5,8 3 5,8 23 44,2 15 28,8 8 15,4 0 0
Vídeo 25 48,1 15 28,8 3 5,8 4 7,7 20 38,5 15 28,8 7 13,5 3 5,8
Ordenador 17 32,7 16 30,8 7 13,5 4 7,7 13 25,0 13 25,0 13 25,0 6 11,5

Táboa 3: Dificultades técnicas y didácticas para a utilización dos distintos medios

Tódolos medios presentan “moitas” dificultades técnicas para os profesores, pois é nesta

categoría onde obteñen a súa puntuación máis alta. Segundo a porcentaxe obtida é o

retroproxector o medio que máis dificultades técnicas presenta cun 73,1 % das respostas, seguido

do proxector de diapositivas, o vídeo e o ordenador que obteñen o 57,7 %, o 48,1 % e o 32,7 %

respectivamente.

Chámano-la atención esta ordenación dos medios en función das dificultades técnicas que

o profesorado recoñe ter con eles (retroproxector, proxector de diapositivas, vídeo e ordenador)

pois, tendo en conta como funciona, a súa arquitectura técnica, son o ordenador e o vídeo os

medios máis complexos, os que esixen duns coñecementos técnicos máis específicos. Digamos

que calquera lle sabe cambiar unha lámpada ó retroproxector ou ó proxector de diapositivas pero

non todo o mundo sabe cambiar un circuito integrado queimado na placa base dun ordenador.

En canto as dificultades didácticas os docentes tamén indican posuír “moitas”, pois é nesta

categoría onde se rexistran os valores máis altos, aínda que estas puntuacións son lixeiramente

inferiores ás sinaladas ó falar das “moitas dificultades técnicas” que posuían.

O medio que máis dificultades didácticas presenta é o retroproxector como sucedía no caso

anterior (cun 67,3 % de respostas), seguido do proxector de diapositivas cun 44,2%, do vídeo

cun 38,5 % e do ordenador cun 25,0%.

Nesta ocasión sorpréndenos que as puntuacións acadadas non sexan máis altas, ¿será que

constamámo-la crenza de que sabendo manexar tecnicamente un determinado medio xa se sabe

cómo manexalo en contextos de ensino-aprendizaxe?, ¿será que existe un “dominio intuitivo” do

uso didáctico dos medios?, ¿será que os docentes que contestaron á enquisa xa saben empregar

didacticamente un determinado medio e por tanto, non necesitan dunha formación específica

para o seu uso?.

Para terminar este apartado representamos no seguinte gráfico a relación existente entre as

dificultades técnicas e as didácticas en cada un dos medios, recollendo soamente as puntuacións

acadadas polos valores positivos de moito e bastante.
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Gráfico 3: Dificultades técnicas e didácticas para o uso dos medios

Podemos observar que no caso do retroproxector e do proxector de diapositivas as

puntuacións obtidas referidas a “moitos” ou “bastantes” problemas técnicos e didácticos son

practicamente iguais. Estes datos representan a opinión do 88,5% do profesorado participante no

caso do retroproxector, e o 73,1% no do proxector de diapositivas.

O uso do vídeo e do ordenador na aula presenta maior número de dificultades técnicas

que didácticas. En relación co vídeo, o 76,9 % dos docentes participantes sinalan ter “moitos” ou

“bastantes” impedimentos técnicos, mentres que só o 67,3% indica o mesmo sobre as

dificultades didácticas. Seguramente estemos confirmando a crenza de que “poñer unha cinta

videográfica no magnetoscopio e comenta-lo que se ve”, non pecha moitas dificultades; neste

senso, sería interesante indagar se estes docentes coñecen outros usos didácticos deste medio,

outra metodoloxía de uso ou diferentes modalidades á habitual “vídeo-lección”.

Polo que respecta ó ordenador as porcentaxes de resposta foron do 63,5 % para as “moitas”

ou “bastantes” dificultades técnicas e o 50 % para as didácticas, sendo desta maneira o medio

sobre o que se manifestan poucas ou ningunha dificultade didáctica asociada a seu uso. ¿Será

consciente, o profesorado que así responde, do tipo de aprendizaxe e estratexia cognitiva

desenvolvida polo alumnado, do modelo didáctico e das relacións interpersoais que se propician

co uso do ordenador na aula?, ¿coñecerá a relación de dependencia / independencia asociada ós

diferentes tipos de programas? Estes e outros poden ser aspectos sobre os que incidir no futuro.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Á vista dos datos que vimos comentando, e considerando que toda dificultade pode ser

solventada en maior ou menor medida a través dunha formación axeitada, detectamos que “o

retroproxector: coñecemento técnico e uso didáctico” sería unha temática de formación que
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podería desperta-lo interese, cando menos, dos docentes participantes neste estudio.

Os problemas e dificultades detectadas para o uso dos medios e recursos tecnolóxicos

suxírenno-la necesidade de que o profesorado dispoña, dentro do seu horario de dedicación

docente, de momentos e espacios específicos para a preparación das clases e, en particular, dos

materiais necesarios para o seu desenvolvemento. Así é que poderiamos falar dunha xornada

laboral distribuída en planificación da actuación e preparación de materiais, docencia directa,

atención ó alumnado e investigación.


