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Sindicación de Contidos

1. Que é a sindicación de contidos?

A sindicación de contidos podémola definir como a 
forma que algúns sitios web teñen de distribuír os seus 
contidos mediante un formato determinado. Grazas a 
ese formato, as persoas poden acceder aos contidos 
dun blogue ou sitio web sen necesidade de entrar na 
web de orixe.

A publicación estandarizada de contidos coñécese 
como feed, canal ou fonte web, e pode facerse en 
distintos formatos. RSS e Atom son os ficheiros en 
formato XML máis populares. 

2. Acceder ao canal RSS ou Atom dun blogue

Para acceder ao canal dun blogue, tes que buscar unha icona laranxa. Normalmente aparece 
arriba, na barra de navegación do navegador.

E no caso dos blogues soe estar na barra lateral, na sección "meta", aínda que tamén pódelos 
atopar noutros sitios.

Cando clicamos nesa icona ou nesas ligazóns "RSS" ou "atom", aparécenos unha páxina coma 
esta e a URL do canal ou feed:
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Faino no teu blogue. Verás como aparecen as entradas no mesmo formato.

Exemplos de feeds:

Blogues:

URL: http://oblogdesociais.blogspot.com/
Feed: http://oblogdesociais.blogspot.com/feeds/posts/default
URL: http://cadernodelingua.wordpress.com/
Feed: http://cadernodelingua.wordpress.com/feed/

Grupo en Flickr:

URL: http://flickr.com/groups/biologiamarina/pool/ 
Feed: http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne?id=864663@N24  =es-us&format=atom〈  

Canal en youtube:

URL: http://www.youtube.com/user/contidoseducativos
Feed: http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/contidoseducativos/uploads?
alt=rss&v=2&client=ytapi-youtube-profile

Novas:

URL: http://www.vieiros.com/
Feed: http://www.vieiros.com/rss/ultimas 

Curso “Elaboración de contidos educativos on-line” FORGA_CIG 
Luciano Fernández e María Loureiro

http://oblogdesociais.blogspot.com/
http://www.vieiros.com/rss/ultimas
http://www.vieiros.com/
http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/contidoseducativos/uploads?alt=rss&v=2&client=ytapi-youtube-profile
http://gdata.youtube.com/feeds/base/users/contidoseducativos/uploads?alt=rss&v=2&client=ytapi-youtube-profile
http://www.youtube.com/user/contidoseducativos
http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne?id=864663@N24%E2%8C%A9=es-us&format=atom
http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne?id=864663@N24
http://flickr.com/groups/biologiamarina/pool/
http://cadernodelingua.wordpress.com/feed/
http://cadernodelingua.wordpress.com/
http://oblogdesociais.blogspot.com/feeds/posts/default
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.gl


U2.Manexo de ferramentas web básicas e publicación de materiais. Sindicación.                              Páxina 3

3. Inserir unha semente RSS no blogue
Podemos facer que no noso blogue aparezan na barra lateral as últimas entradas doutro sitio, por 
exemplo, da conta de marcadores sociais que temos en delicious.

Para engadir un feed externo ao noso blogue, temos que acceder ao panel de administración, e 
dende alí seleccionar "deseño" -> "widgets"

Debemos seleccionar RSS e colocalo na barra lateral

Seleccionamos "editar", introducimos o feed que desexamos mostrar, seleccionamos o número de 
entradas que queremos amosar e, ao final, prememos en Cambiar e en Gardar cambios.

Para introducir varios feeds no noso blogue teño dúas opcións. Ou repito o proceso para tódolos 
feeds que desexo, ou creo un planeta de feeds, por exemplo en planetaki , e introduzo o canal 
feed dese planeta creado.

4. Actividades 
------------------------------
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Información adicional para quen quixer profundar:

5. Lectores de feeds

Unha vez o feed está dispoñíbel, podemos acceder ós contidos da web sen a necesidade de 
entrar nela. Para iso necesitamos un programa lector ou agregador de feeds. 

Os lectores baseados en web permiten a visualización das subscricións das nosas webs de 
interese sen instalar ningunha aplicación no noso equipo. Só temos que crear a nosa conta e 
engadir as nosas subscricións. Estes son algúns exemplos :

• Google Reader  
• Bloguines  
• Netvibes  

Neste curso imos traballar con Google Reader

A. Crear unha conta en google, no caso de non tela

Entramos en google e clicamos en "rexistrarse" (arriba á dereita) e logo "crea unha conta agora".

Introducimos todos os datos e verificamos a conta. 
Unha vez temos a nosa conta de google activada, podemos acceder a múltiples servizos que 
ofrece google, entre eles Google Reader.

B. Engadir feeds a Google Reader

Entramos en http://www.google.es/reader/.

Agora imos introducir os feeds dos sitios que nos interesan. 

Por exemplo, queremos subscribirnos ao blogue remexernalingua.blogaliza.org
O feed é: http://remexernalingua.blogaliza.org/feed/
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Clicamos en "engadir subscrición", introducimos o feed, e dámoslle a "engadir"

Tamén podemos subscribirnos ás ligazóns dunha conta de delicious, a un xornal de novas, etc.

Ao subscribirnos vemos como as entradas do blogue que acabamos de inserir aparecen no panel 
dereito do noso lector.

C. Organizar os feeds

Podemos organizar os nosos feeds en carpetas. Para iso hai que seleccionar cada unha das 
subscricións e ir a "configuración do feed" -> "engadir a unha carpeta" -> "carpeta nova"

Dese xeito, os nosos feeds quedan máis organizados.
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6. Para repasar
Neste vídeo explícannos de xeito moi ameno isto da sindicación de contidos

7. Orientacións metodolóxicas. Aplicación da sindicación no 
ensino

Unha das vantaxes máis importantes da sindicación é poder estar facilmente ao día das 
novidades que hai na rede. 

Para o profesorado: 

A lectura de feeds permítenos facer un cómodo seguimento das últimas novas relacionadas coa 
nosa materia, permitíndonos ir elaborando e publicando no noso blogue contidos educativos de 
actualidade e relacionados co que acontece fóra das aulas.

Permite tamén facer un seguimento das publicacións que realizan os nosos alumnos e alumnas 
na rede, facilitando as tarefas de avaliación.

Para o alumnado: 

Por exemplo, para elaborar un traballo de investigación, o alumnado pode seguir os feeds de 
sitios que ofrecen información sobre o tema de estudo, de xeito que pode obter información que 
logo poida utilizar para o seu traballo. 
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