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Introducción

Edu-AREA é unha plataforma Web desenvolvida en base ao concepto de Recursos
Educativos Abertos (REA) que ten como obxectivo facilitar o traballo docente e promover a
innovación do mesmo. Non está dirixida ao ámbito das ciencias de forma específica, ainda
que pode ser un campo no que sexa especialmente útil na medida en que facilita a realización
de actividades involucrando recurso de natureza diversa e tamén fóra da aula.

Para clarificar o concepto de REA no que se basea a plataforma compre ter presente a
declaración de París do 2002 promovida pola UNESCO e a COL na que se definen os REA
como: “...materiais de ensino, aprendizaxe e investigación en calquera soporte, dixital ou
doutro tipo, que sexan de dominio público ou que sexan publicados con licenza aberta que
permita o acceso gratuito a eses materiais, así como o seu uso, adaptación e redistribución
por outros sen ningunha restricción ou con restriccións limitadas. As licenzas abertas
fundaméntanse no marco existente dos dereitos de propiedade intelectual, tal como veñen
definidos nos correspondentes acordos internacionais, e respectan a autoría da obra”.
Seguindo estas ideas a plataforma proponse como un espazo no que desenvolver e compartir
de forma aberta materiais educativos, en especial materiais docentes.
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Funcionalidades

Un punto a destacar en Edu-AREA sobre outras iniciativas semellantes é o seu enfoque
eminentemente docente. Este enfoque concrétase na consideración de dous tipos de REA:
Plans e Recursos. Os Plans son os materiais que os profesores preparan para guiar a súa
docencia. Pódese tratar de programacións didácticas, unidades didácticas ou simples
indicacións de actividades nas que se propón o desenvolvemento da práctica docente. Os
Plans poden organizarse en distintos niveis de agregación de forma xerárquica a través dunha
estrutura de Actividades e poden incluír Recursos e Tarefas dirixidas aos alumnos. Pola súa
banda os Recursos son elementos, ben dixitais ou non dixitais, tales como Documentos (e.g.
Vídeos, fotos, multimedia), Aplicacións, Dispositivos, Persoas (invitados á aula) ou Sitios
(saídas fóra da clase) que se poden empregar como material educativo. As Tarefas permiten
indicar as cousas que teñen que entregar os alumnos asociadas cunha Actividade ou
directamente cun Plan.

Partindo desta consideración de diferentes tipos de elementos, facilítase o desenvolvemento
de metodoloxías innovadoras: clase ao revés, cazas do tesouro, webquests,aprendizaxe
experimental, etc. Para isto, como complemento da plataforma Web, disponse dunha app
Android que poden utilizar os mestres e tamén os alumnos para seguir os plans, pemitíndolles
acceder ás Actividades, Recursos e Tarefas. Este seguimento pódese realizar ata en ausencia
de conexión a Internet. Unha vez descargados os materiais dun curso é posible acceder aos
mesmos e realizar as entregas que se desexe. Se non se dispón de conexión, estes elementos
manteranse no dispositivo e cando se recupere dita conexión subiranse ao servidor Web de
xeito automático e sen necesidade de interacción do usuario.

Figura 1. Vista de actividades nun plan de Edu-AREA

3

Innovación Docente

En canto á innovación docente, Edu-AREA presenta o traballo en tres fases: antes, durante e
despois das aulas. Inicialmente suscitouse a plataforma como un espazo no que os mestres
puidesen crear e compartir os seus plans docentes durante a preparación dos mesmos, é dicir,
antes das aulas. Máis adiante consideramos a necesidade de apoiar o traballo que os docentes
realizan durante as súas aulas e despois das mesmas. A continuación descríbese con maior
detalle cada unha destas fases:


Antes das aulas. A innovación docente pode conseguirse a través do descubrimento de
novos recursos e propostas que os profesores introduzan na súa docencia. Por este
motivo, Edu-AREA propúxose como un repositorio/referatorio no que se puidesen
gardar e atopar novos recursos, propostas, ideas, etc. A plataforma pode ser utilizada
de forma anónima, o que permite buscar e explorar no conxunto de REA marcados
como públicos. Tamén se intentou facilitar que os mestres mesmos puidesen preparar
e compartir as súas propias innovacións. En base a estes obxectivos e seguindo os
postulados do movemento aberto, Edu-AREA desenvolveuse entón como unha
plataforma aberta na que os usuarios poden exercer os dereitos recoñecidos na regra
das “5 Rs”: Reter, Reusar, Revisar, Remisturar e Redistribuir. Se o usuario está
autenticado poderá exercer os dereitos indicados nas “5 Rs” sobre todos os REA
públicos e os seus propios REA privados, podendo en primeiro lugar facer unha copia
persoal (“Reter”) e a continuación sobre dita copia facer as operacións que desexe. En
ningún caso poderá modificar un REA do que non se apropiou antes a través dunha
copia.

Figura 2. Detalle dos recursos incluidos nun plan visto na app Android de Edu-AREA





Durante as aulas. Os Plans preparados antes das aulas poden ser utilizados polos
docentes para guiar o desenvolvemento dos seus cursos. Seguindo o Plan, un profesor
pode abordar con máis garantías a consecución dos seus obxectivos. Agora ben, en
moitos casos os docentes precisan realizar modificacións sobre o plan elaborado,
introducindo cambios nas guías? ou trocando recursos. Máis aínda, os docentes non
están obrigados a realizar un plan previo da súa aula, senón que o poden ir construíndo
a medida que se desenvolve a mesma, incluso unha vez que esta xa rematou. Por outra
banda, é interesante que os docentes poidan realizar observacións a modo de
anotacións de texto, fotografías ou vídeos de feitos relevantes que se produzan na súa
aula. A realización destas observacións nun diario pode ser clave para a innovación
docente.
Despois das aulas. De forma semellante ao traballo durante as aulas, logo das mesmas
os mestres poden volver realizar modificacións sobre os plans e realizar reflexións
sobre o desenvolvemento e os resultados dos mesmos. Como último paso pódese xerar
un novo plan que pode servir de punto de partida para unha nova edición do curso.
Ademais, unha vez rematado o plan, o docente pode exportar a información xerada
para o seu almacenamento local ou na nube.

Para asegurar o uso adecuado destas funcionalidades en Edu-AREA, os usuarios teñen que
respectar as condicións de licenciamiento establecidas sobre os REA. Para iso, de acordo á
declaración dos REA, séguese o modelo de licenzas Creative Commons. A plataforma realiza
un control rigoroso do uso das mesmas cando se producen operacións de revisión, remistura e
redistribución. Isto quere dicir que se se intentan combinar dous recursos con licenza distinta
compróbase que dita combinación está permitida e que a licenza asignada ao elemento
resultante tamén o está. En todo momento realízase o recoñecemento ao autor orixinal de
forma automática.
Tanto a plataforma Web como a app Android atópanse dispoñibles baixo licenza GPL. O
código fonte pode atoparse en GitHub. A plataforma Web pode accederse en http://www.eduarea.com. A app Android atópase dispoñible de forma gratuita na tenda de Google Play.
Como parte deste proxecto estamos realizando unha wiki sobre os REA: http://manualrea.eduarea.es

Figura 3. Interface para o rexistro de observacións en Edu-AREA

Cada recurso,
actividad, etc. muestra
su licencia CC

Al pinchar en la sección Licencias
se muestran las tablas de
compatibilidad de licencias así
como varios vídeos explicativos
sobre el uso de licencias Creative
Commons

Figura 4. Detalles da información sobre licencias Creative Commons en Edu-AREA
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