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❑ Descrición:

❑

A aula Castelao aparece no curso 1981-1982 por necesidades sociais e personais duna morea de
persoas que querían superar, e non anular, as contradiccións nacidas do feito de ter que vivir no seo
duna sociedade concreta, a sociedade galega, que ten uns problemas concretos o do feito correlativo de
querer entender mellor os problemas anteriores. Diante duna realidade ferinte, como é a anterior, dúas
son as saídas, como xa se insinou, pasar delas, é dicir, tomar o camiño do que está de volta, do que
fracasou ou non se plantexa os problemas, ou tentar superar, dende a limitación do noso campo a
mesma. Nós tomamolo segundo.E certo que temos dúbidas, é certo que lle vemos saídas, saídas que só
se poden desbotar tras comprobar a súa inutilidade. A renuncia a loita era para nós, e segue a ser, a
vivencia do fracaso, a renuncia a vida e a vivencia do inferno.
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Avaliación docente
❑
❑
❑
❑
❑

Tipoloxía: Web temático.
Tipo de recursos: Propósito: Divulgación, Información.
Destinado a: Profesorado.
Aplicación didáctica:
- Capacidade de motivación, atractivo, interese: Boa
- Adecuación dos contidos aos destinatarios: Boa
- Uso de recursos didácticos: Boa
- Fomento de autoaprendizaxe: Boa
- Enfoque aplicativo/creativo das actividades: Boa

Avaliación técnica
❑ Accesibilidade:
- Libre acceso: Si
- Inclúe publicidade: Non
- Acceso wap: Non

❑ Deseño e navegación:
-

Entorno audiovisual (presentacion, pantallas, son, letra...): Correcta
Elementos multimedia (calidade, cantidade...): Baixa
Calidade e estrutura dos contidos: Correcta
Estrutura e navegación polas actividades: Correcta
Hipertextos (descriptivos e actualizados): Correcta
Execución fiable, velocidade (de acceso adecuada): Alta
Orixinalidade e uso de tecnoloxía avanzada: Correcta

Valoración global da web
❑ Calidade técnica: Correcta
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❑ Atractivo: Correcta
❑ Funcionalidade, utilidade: Correcta
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