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1. INTRODUCIÓN

DATOS DO CENTRO
NOME: CPR San Blas- Vista Alegre
ENDEREZO: Subida ó Cemiterio de Puxeiros nº 28
LOCALIDADE: Vigo
CP: 36318
PROVINCIA: Pontevedra
TELÉFONO/FAX: 986 376288
CORREO ELECTRÓNICO:cpr.sanblas@edu.xunta.es
secretaria@colegiovistalegre.com
WEB: www.colegiovistalegre.com
Profesores integrantes do proxecto TIC:
Ø María Isabel Alonso Rodríguez (coordinadora)
Ø Iris Lorenzo Boullosa (EI)
Ø Pedro Carrera Docampo (EP)
Ø

Ana Maceira Boullosa (EP)

Ø Ezequiel Villalba Cancedo (ESO)
Ø

Alejandro Villar Andrade (ESO)

Ø Mª Trinidad Bugarín Leirós (ESO)
Ø

Patricia Campos Rey (ESO)

Ø

José Manuel Quintas Blanco (ESO)

Hoxe en día, non é posible entender a nosa contorna sen a intervención das TIC. Polo tanto, ó
estar tan presentes na actualidade é necesario formar individuos competentes que dominen
estas ferramentas.
A escola debe ser consciente diso, asumir a súa ensinanza como unha técnica instrumental
máis.
A aplicación das Novas Tecnoloxías na escola favorecerá toda unha serie de cambios que
modificarán a maneira de traballar, tanto dos mestres, como do alumnado.
Progresivamente, as TIC débense consolidar como aprendizaxes básicas da escola. Estas
tamén implican un aspecto moi importante: aprender a aprender.
O uso das TIC promove o traballo en grupo, a investigación conxunta, o reparto de
responsabilidades e a reunificación coherente da información obtida.
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2. XUSTIFICACIÓN

Durante os últimos anos produciuse un gran avance no desenvolvemento tecnolóxico que
xustifica a necesidade formativa no campo das Tecnoloxías da Información e Comunicación. O
alumnado, como cidadáns, precisan dos coñecementos necesarios para ser axentes activos
que de forma continua presenta innovacións técnicas e formais no campo da comunicación e
da información.
Estes medios, cada día máis presentes nas nosas vidas, obrígannos ao profesorado a realizar
un esforzo por dominalos e ser capaces de transmitir ao noso alumnado os coñecementos
necesarios para que estes os utilicen,

tanto na súa vida cotiá como na súa formación e

educación, e sempre dun xeito crítico, construtivo e solidario.
As novas Tecnoloxías da Información e Comunicación están ocasionando profundos cambios
na sociedade actual, ante os cales a Escola non pode permanecer allea. Estas novas
tecnoloxías permiten non soamente novas formas de acceder á información, senón tamén
novos métodos de transmitila.
Doutra banda, a gran accesibilidade que o alumnado ten para manexar estas novas
tecnoloxías e o atractivo que sobre eles exercen, permite que se convertan nun útil e eficiente
instrumento pedagóxico, á vez que estimulante para eles. Xa que logo, debemos axudarlles a
que descubran que as TIC, ademais de ser unha ferramenta lúdico-recreativa, constitúen
tamén un valioso instrumento para a súa formación e para a súa integración na nova sociedade
da comunicación.
Para unha adecuada introdución das TIC na aula, debemos analizar todos os factores do
contexto (tipo de centro e alumnado, material existente, etc) que interaccionan nas novas
situacións de aprendizaxe, de modo que o deseño das novas actividades teña a garantía de
éxito que desexamos.
O presente plan utilizarase con cinco finalidades básicas:
Preparar o alumnado e profesorado no uso dos programas e recursos básicos para poder
traballar desde a casa no caso dun posible confinamento.
Ø Ferramenta de traballo para os profesores e alumnado que facilita os traballos de
busca, proceso, almacenamento e comunicación da información: edición de apuntes,
presentación de traballos, consulta e selección da información...
Ø Instrumento cognitivo para o alumnado, que da apoio á realización de actividades
mentais

como

construción

de

mapas

conceptuais,

organización

de

información,simulación de procesos...
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Ø

Medio didáctico para facilitar a aprendizaxe dos diversos contidos curriculares:
sistematizar o cálculo aritmético, aprender unha metodoloxía para a resolución de
problemas, comprender e memorizar conceptos básicos...

Ø Instrumento para facilitar a xestión dos centros docentes: inventarios, expedientes
dos alumnos, contabilidade, titoría, boletíns de notas...
Ademais, a informática convértese tamén en materia de estudo, pois hai unha serie de
competencias básicas, coñecementos, habilidades e actitudes relacionadas con ela que se
considera conveniente que os alumnos aprendan, sistematicen e asimilen durante o seu
proceso de formación.

3. ANÁLISE E ESTUDO DO ENTORNO

O CPR San Blas – Vista Alegre, sitúase no barrio de Cabral, na zona exterior do municipio de
Vigo, e próximo ó aeroporto de Peinador e o Instituto Ferial de Vigo (IFEVI). Conta cunha
poboación de aproximadamente 6900 habitantes.
A maior parte do alumnado do centro pertence ó entorno xeográfico próximo, aínda que tamén
existe un elevado número de escolares que viven en zonas máis lonxanas.
No aspecto relativo aos grupos, contamos cunha única liña en cada curso de cada etapa
educativa de Educación Infantil, Educación Primaria e ESO, o que facilita en gran medida o
seguimento máis próximo do alumnado e a súa realidade social e familiar.
Debido á constante evolución das TICS e a que os resultados presentados no plan anterior
están obsoletos en varios aspectos, realizaranse novas enquisas ó persoal docente, ó
alumnado e ás familias.
A intención do equipo que integra este plan é revisar as enquisas realizadas anteriormente co
fin de actualizalas. Executaranse ó longo do presente curso académico 2020 -21.
Os resultados e análise das mesmas incluiranse como anexo na memoria de final dos cursos
nos que se desenvolve o presente plan.

4. FUNCIÓNS DO EQUIPO DE COORDINACIÓN DAS TIC

COORDINADOR

O coordinador das TIC será nomeado pola dirección do Centro por un período de 4 cursos.
Funcións do coordinador:
• Dinamizar e promover o uso das Tics do Centro
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•

Representar e xestionar as actividades relacionadas coas novas tecnoloxías

•

Recoller as necesidades de formación do profesorado e promover a súa
participación nas actividades de formación.

•

Colaborar e orientar ó profesorado na planificación e preparación das actividades
relacionadas coas Tics.

•

Recoller na memoria anual as actividades do curso.

• Revisar e actualizar o Plan TIC.
EQUIPO DE COORDINACIÓN DAS TIC

Estará composto por o coordinador/a TIC e polo menos un representante de cada etapa
educativa do centro (Ed. Infantil, Ed. Primaria e ESO)
Funcións do equipo de coordinación:
• Avaliar e actualizar o Plan TIC.
• Recibir, coñecer e catalogar software, materiais e recursos de novas tecnoloxías
• que chegan ó Centro.
• Manter actualizados os recursos TIC do centro.
• Suxerir actividades relacionadas coas TIC para traballar os aspectos curriculares en
cada etapa educativa.
• Mantemento da aula de Informática e as lousas dixitais.
• Estratexias de coordinación do profesorado das diferentes áreas e niveis educativos.
O equipo de coordinación das TICS reunirase ao menos unha vez por trimestre, co fin de
avaliar as actividades e as necesidades que poidan xurdir.
Durante estas reunións levarase a cabo:
• Posta en común das actividades realizadas e avaliación das mesmas.
• Recollida de incidencias e deficiencias rexistradas en cada etapa educativa e nos
medios e recursos materiais.
• Acordos e estratexias para solventar as incidencias detectadas.
• Suxerencias de mellora e dinamización.
RESUMO DAS FUNCIÓN DO EQUIPO DE COORDINACIÓN DAS TICS

Tarefas

Actuacións

Elaboración, difusión Redactar o Plan TIC inicial.
e revisión do plan TIC

Supervisar e actualizar datos.
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Informar á Comunidade Educativa, mediante os recursos TIC
correspondentes das actuacións que levan a cabo.
Coordinar os procesos de revisión e avaliación.
Tarefas técnicas

Supervisar as incidencias técnicas para poñer a punto infraestruturas e
equipos: PDI e vídeo proxectores, ordenadores e impresoras.
Controlar as avarías e necesidades de mantemento.
Notificar as avarías ás persoas de mantemento ou ao Secretario.
Instalar e controlar os programas necesarios para o desenvolvemento
dos diferentes procesos recollidos no Plan TIC.

Tarefas
organizativas

Coordinar e supervisar o proxecto E-dixgal.
Planificar o uso de espazos e tempos dos recursos TIC.
Actualizar o inventario dos recursos TIC.
Integrar os recursos TIC nos Plans do centro.

Tarefas

Recoller as suxestións achegadas polo profesorado, os alumnos e as

dinamizadoras

familias para incorporalas ao Plan TIC e planificar a súa realización.
Promover o uso da Intranet do centro como ferramenta de traballo e
comunicación entre o profesorado e as familias.

5. INFRAESTRUCTURAS E RECURSOS DISPOÑIBLES

O colexio dispón dos seguintes espazos informáticos:
EDIFICIO DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN E TITORÍAS:

Nas dependencias de Secretaría, Xefatura de Estudos e Dirección dispoñemos de seis
ordenadores conectados en rede e con conexión a Internet a través dunha liña ADSL e
conexión wifi. Neste espazo contamos con dúas impresoras: unha de cor e unha láser.
Unha T.V. de cor situada na entrada do colexio utilizada para informar dos eventos e
actividades realizadas polos alumnos do centro, un vídeo e un reprodutor de DVD.
Sala de profesores, aula de Pedagoxía Terapéutica Logopedia con conexións de banda ancha
e se ampliou o número de repetidores por todo no centro a Internet.
Ludoteca con TV e un reprodutor DVD.
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EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E ESO:

Biblioteca con conexión a Internet a través de conexión inalámbrica (wifi).
Neste espazo contamos con 6 ordenadores aínda que debido a situación de emerxencia
seguramente Terán que ser distribuídos noutros espazos.
Salón de actos con un proxector e unha pantalla.
Aula de informática con 15 ordenadores con conexión a internet. Contamos cunha empresa
que xestionan o mantemento dos equipo informático.
Dúas Lousas Dixitais Interactivas. (Aula de infantil 5 anos e Aula de optativas)
Tres proxectores multimedia.(Aula de infantil 5 anos, Aula de optativas e salón de actos)
Programas educativos e material en formato dixital (CD, DVD) adquirido polo Centro ou
facilitado por organismos oficiais. Catalógase e arquivase na aula de informática, biblioteca o
por áreas (cada profesor que a imparte na súa aula).
PÁXINA WEB DO CENTRO: www.colegiovistalegre.com
Ademais dos recursos materiais sinalados, o colexio conta cunha páxina web na que se
publica información actualizada relativa ó centro, o calendario de actividades e saídas
didácticas e outros asuntos de interese da comunidade educativa.
ENDEREZOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS.
Como novidade no curso 19-20 todo o persoal do centro ten un enderezo electrónico para a
notificación e comunicación interna entre a comunidade educativa.
TABLETS.
Todo o persoal ten a súa disposición unha tablet proporcionada polo centro para uso exclusivo
como ferramenta de traballo.
CIFRA EDUCACIÓN.
No colexio utilizamos unha plataforma dixital como medio de comunicación bilateral entre a
centro educativo e as familias.

6. OBXECTIVOS XERAIS

DE CARA AO ALUMNADO

Ø Coñecer e empregar as aplicación, programas e entornos que faciliten a aprendizaxe
das diferentes áreas e que nos permitan continuar coa formación do alumnado de xeito
telemática no cao de formación non presencial.
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Ø Potenciar a comunicación con outros compañeiros e compañeiras.
Ø Espertar o interese por coñecer cousas diversas e darlles as pautas para acceder á
información precisa. Potenciar o seu razoamento e o afán de coñecemento.
Ø Usar o ordenador como medio de investigación para ampliar coñecementos e elaborar
pequenos proxectos a nivel individual e/ou colectivo.
Ø Promover a creación, a integración e a cooperación de valores sociais e de expresión
das ideas de cada individuo a través das ferramentas informáticas.
Ø Atenuar ou corrixir as diferenzas entre o alumnado do Centro en relación ó acceso e
uso das novas tecnoloxías provocadas polas distintas situacións económico-sociais.
DE CARA Ó PROFESORADO

Ø

Usar as TIC como medio de perfeccionamento e mellora da actividade docente a través
do seu uso.

Ø Empregar as Tics no caso de que sexa preciso a formación telemática.
Ø

Empregar os ordenadores para o traballo ordinario e as actividades de aula:
programacións, actividades, controis, fichas, circulares, información ás familias, etc.

Ø Saber consultar información a través do ordenador, tanto de temas profesionais:
concursos, cursiños de formación, convocatorias...como de temas interesantes para a
Ø Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades, e/o participar en tertulias,
debates, chats, a través de Internet.
Ø Favorecer os foros e o intercambio, pero tamén a participación do profesorado na
creación e evolución da páxina web do centro ou páxinas de información e debate da
Comunidade Educativa, e de dar a coñecer as nosas inquietudes, ideas e alternativas.
Ø

Utilizar ferramentas telemáticas para reunión e comunicación do profesorado.
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DE CARA Ó RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA

Ø Potenciar a comunicación coa Comunidade Educativa e o seu entorno: follas
informativas, páxina web, correo electrónico, Cifra educación... nas que se divulguen as
actividades do centro e a súa oferta educativa, diferentes informacións, e intercambio de
información coas familias.

Ø Manterse informado de todo o relacionado a leis, información educativa e normativa, así
como de convocatorias, competencias e demais temas lexislativos a través da Xunta e
organismos competentes.

Ø Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa: revista escolar,
páxina web, semana das Letras Galegas, mercadiño, saídas didácticas...

7. OBXECTIVOS POR ETAPAS

EDUCACIÓN INFANTIL:
Ø

Recoñecer o ordenador como un elemento cotián da nosa contorna.

Ø

Coñecer e poñer en práctica as normas básicas de funcionamento do ordenador; aceso,
apagado, manexo do rato e teclado.

Ø Manexar os diferentes programas propostos sendo capaces de seguir a secuencia
correcta de ordes para a súa correcta utilización.
Ø

Visitar páxinas web de carácter educativo ou lúdico dirixidas a nenos e nenas desas
idades.

Ø Utilizar diferentes APP para adquirir novas aprendizaxes.
EDUCACIÓN PRIMARIA
1º e 2º CURSO ED. PRIMARIA:
Ø Recoñecer as principais partes dun ordenador
Ø Identificar os elementos principais do escritorio.
Ø Identificar letras e números no teclado.
Ø Teclear letras e, progresivamente, palabras mediante o uso do teclado.
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3º e 4º CURSO ED. PRIMARIA:
Ø Redactar utilizando o procesador de textos.
Ø Recoñecer os elementos básicos dun navegador.
Ø Realizar buscas na web para obter información e contidos multimedia.
Ø Valorar o traballo cooperativo como medio para superar os retos tecnolóxicos.
Ø Valorar a importancia da seguridade cando se navegue por Internet e a protección da
información persoal.
Ø Coñecer medidas básicas de seguridade informática: o antivirus.
5º e 6º CURSO ED. PRIMARIA:
Ø Recoñecer os elementos básicos do sistema operativo.
Ø Empregar ferramentas básicas para mellorar a presentación final e insertar ilustracións.
Ø Navegar por Internet empregando as posibilidades e funcións que os navegadores
ofrecen.
Ø Utilizar as posibilidades do correo electrónico.
Ø Crear presentacións sinxelas de contido multimedia.
Ø Utilizar software ou recursos web para textos noutras linguas.
Ø Valorar a importancia da seguridade cando se navegue por Internet e a protección da
información persoal.
Ø Implantar o proxecto E-dixgal como ferramenta única de traballo de xeito gradual nos
cursos de primaria.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
ÁREAS DE TECNOLOXÍA INFORMÁTICA E MATEMÁTICAS:

Ø Asumir de forma activa o avance e aparición de novas tecnoloxías para incorporalas á
actividade diaria.
Ø Expresar e comunicar ideas e solucións empregando os recursos máis adecuados e
que teñan un maior poder comunicativo (estatísticas, enquisas.. etc).
Ø Utilizar Internet para localizar información: imaxes, textos, sons, programas.
Ø Organizar e elaborar a información recollida en diversas procuras e presentala
correctamente.
Ø Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade e innovacións tecnolóxicas.
Ø Usar axeitadamente procesadores de texto, bases de datos e follas de cálculo.
Ø Promover o uso de presentacións multimedia.
Ø Potenciar o uso do código ético de navegación e seguridade na rede.
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Ø Formación básica para a creación de enderezos electrónicos, contas e webs para o uso
de comunicación telemática (zoom,gmail…)
ÁREAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA E VALORES SOCIAIS:

Ø Utilizar Internet para a procura de información das distintas unidades didácticas.
Ø Manexar a información cos datos máis actualizados.
Ø Consultar e contrastar as informacións e últimas noticias de diversos xornais dixitais.
Ø Promover o uso de presentacións multimedia.
Ø Aproveitar as posibilidades que as TIC ofrecen para apreciar e valorar o patrimonio
histórico e artístico
Ø Recibir e asimilar a información extraída e convertela en coñecementos artísticos.
Ø Relacionar información, tratala de xeito autónomo e crítico de acordo co fin perseguido
e comunicala aos demais de xeito organizado e coherente.
Ø Realización de tarefas en grupo e participación en discusións e debates cunha actitude
construtiva, crítica e tolerante.
Ø Utilizar estratexias de traballo autónomo e creativo, tanto individualmente como en
grupo.

ÁREAS DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ, LINGUA E LITERATURA GALEGA E LINGUA
ESTRANXEIRA:

Ø Utilizar as ferramentas informáticas para mellorar a capacidade comunicativa oralmente
e por escrito.
Ø Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas, co fin de
realizar intercambios de comunicación dentro e fóra da aula.
Ø Ler distintos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, co fin de acceder a
fontes de información variadas e como medio para coñecer culturas e formas de vida
distintas ás propias.
Ø Utilizar estratexias de aprendizaxe e recursos didácticos relacionados coas TIC.
Ø Acceder ao coñecemento da cultura que transmiten as linguas española, galega e
inglesa, desenvolvendo respecto cara a elas e ós seus falantes.
Ø Promover o uso das ferramentas informáticas como medio de comunicación entre

culturas.
ÁREAS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA E FÍSICA E QUÍMICA

Ø Promover o uso das TIC para investigar os elementos fundamentais do medio físico.
Ø Utilizar simuladores dixitais para afianzar os contidos propios das áreas.
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA:

Ø Promover a páxina do colexio e outros espazos web de interese para informar de
eventos deportivos relacionados co centro.
Ø Elaborar presentacións multimedia e materiais didácticos con diferentes programas
informáticos (p.e. o power point, adobe Premier,

front page, etc.) dos contidos

traballados en clase.
Ø Proxectar diversos vídeos e materiais didácticos como complemento da formación.
ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL:

Ø Usar as TIC de xeito proveitoso para desenvolver a capacidade de análise crítica das
imaxes.
Ø Estimular a expresión creativa por medio de ferramentas dixitais de creación visual.
Ø Seleccionar a información que facilitan as TIC dun xeito ordenado e coherente.
Ø Asimilar conceptos básicos de creación de gráficos, imaxes e vídeo dixital.
ÁREA DE MÚSICA:

Ø Usar as TIC para analizar e observar diferentes partituras.
Ø Escoitar determinadas audicións musicais.
Ø Seleccionar a información que facilitan as TIC (vídeos musicais, música, webs de
grupos musicais, etc.) dun xeito ordenado e coherente.

8. CONTIDOS POR ETAPAS

EDUCACIÓN INFANTIL:
Ø

A aula de informática e o seu funcionamento.

Ø

Aceso e apagado do ordenador de xeito correcto.

Ø

Uso do rato para sinalar e facer clic.

Ø

Uso do teclado: letras maiúsculas, minúsculas e números.

Ø

Manexo de aplicacións e programas como medio de apoio ós contidos desenvoltos nas
diferentes áreas.

Ø Uso de diferentes APP s educativas.
EDUCACIÓN PRIMARIA
1º e 2º CURSO ED. PRIMARIA:

Ø Uso do rato para sinalar e facer clic.
Ø Acendido/Apagado do ordenador.
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Ø Uso do teclado.
Ø O entorno gráfico do sistema operativo.
Ø Inicio e peche dunha aplicación.
Ø Creación dun novo documento.
Ø Gardado dun documento co apoio do mestre.
Ø Acceso á información que se atope nun CD-ROM/DVD interactivo co apoio do mestre.
Ø Confección dunha imaxe utilizando un software de debuxo sinxelo.
Ø Elaboración de frases sinxelas cun procesador de textos.
3º e 4º CURSO ED. PRIMARIA:

Ø Manexo do ordenador de forma segura e responsable.
Ø Uso do escritorio e controis básicos do sistema operativo.
Ø Identificación de diversos dispositivos de almacenamento: o disco duro,o lector de
CD/DVD e o dispositivo USB (Pendrive).
Ø Gardado e recuperado dun documento en distintas aplicacións.
Ø Acceso á información que se atope nun CD-ROM/DVD interactivo.
Ø Creación dun documento de texto (unha carta, un artigo de prensa...) cada vez máis
complexo usando o procesador de textos.
Ø Elaboración dunha presentación multimedia sinxela.
5º e 6º CURSO ED. PRIMARIA

Ø Personalizado de aspectos do sistema operativo.
Ø Identificación de diferentes dispositivos informáticos.
Ø Realización de copias de seguridade dos arquivos e documentos elaborados.
Ø Busca de información en diferentes buscadores web: Google Chrome/Mozilla Firefox.
Ø Creación dunha listaxe de páxinas web favoritas.
Ø Captura de texto e gráficos coas opcións copia e pega.
Ø Uso e manexo dun procesador de texto.
Ø Creación e edición dun documento (unha postal, un calendario...) utilizando editores de
textos e gráficos.
Ø Elaboración de portadas e índices.
Ø Uso do proxecto E-disgal como substituto dos libros d texto de forma progresiva nestes
cursos.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
ÁREAS DE TECNOLOXÍA INFORMÁTICA E MATEMÁTICAS:

Ø Presentacións multimedia utilizando Open Office Impress.
Ø Uso de programas de xestión de bases de datos e cálculos matemáticos. Open Office
Base, Calc e Math.
Ø Estrutura e mecanismos: Programas como Relatran: estudo dos diferentes tipos de
mecanismos.
Ø Electricidade e electrónica: Programas Edison e Crocodrile clips: software interactivos
para Windows.
Ø Internet e comunidades virtuais: procura de programas, imaxes, textos...
Ø Creación de páxinas web sinxelas e uso de simuladores.
ÁREAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA E VALORES SOCIAIS:

Ø Utilización de enciclopedias multimedia tanto de Xeografía como de Historia e Arte.
Ø Presentacións multimedia utilizando Open Office Impress.
Ø Consulta de páxinas web na procura de información.
Ø Procura de programas informáticos e xogos relacionados cos contidos desenvolvidos.

ÁREAS DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ, LINGUA E LITERATURA GALEGA E LINGUA
ESTRANXEIRA:

Ø Procesador de textos: Open Office Writer.
Ø Presentacións multimedia utilizando Open Office Impress.
Ø Tradutores e dicionarios na web.
Ø Buscadores web.
Ø Ferramentas informáticas de gravación e edición de vídeo para a elaboración de
proxectos transversais.
ÁREAS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA E FÍSICA E QUÍMICA:

Ø Presentacións multimedia utilizando Open Office Impress.
Ø Uso de programas de xestión de bases de datos e cálculos matemáticos. Open Office
Base, Calc e Math.
Ø Buscadores web.
Ø Uso de simuladores.
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA:

Ø Presentacións multimedia utilizando Open Office Impress.
Ø Buscadores web.
ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL:

Ø Toma de contacto con programas de deseño gráfico, retoque de imaxes dixitais como
Gimp ou Inkscape.
Ø Achegamento á edición de vídeo e a animación utilizando programas como Windows
Movie Maker.
Ø Utilización de exploradores e buscadores web para a recopilación de imaxes e textos
relacionados cos contidos das unidades didácticas.
ÁREA DE MÚSICA:

Ø Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e gravación
de pezas musicais.
Ø Diferentes tipos de espectáculos, compositores e producións audiovisuais.
Ø O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da
comunicación.
Ø Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos, diferentes
composicións e producións audiovisuais.
Ø Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos,
compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas,
tanto do patrimonio galego como doutras culturas.
Ø Instrumentos e ferramentas para o coñecemento e goce da música.
Ø Páxinas web de grupos ou agrupacións musicais diversas.

9. ACTIVIDADES POR ETAPAS

EDUCACIÓN INFANTIL:

Ø Acender e apagar o ordenador.
Ø Teclear números utilizando o bloc de notas e a calculadora.
Ø Operacións matemáticas básicas utilizando a calculadora.
Ø Buscar información sinxela adaptada á idade do alumnado utilizando buscadores web
como Google ou Yahoo.
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Ø Ampliar vocabulario de diferentes ámbitos e conmemoracións: a casa, a escola, as
estacións do ano, a vendima, o Nadal, Día da Paz, o Entroido, Día das Letras Galegas...
creando listaxes de conceptos e palabras relacionadas utilizando o bloc de notas.
Ø Usar as funcións do rato utilizando aplicacións e xogos interactivos das diferentes
editoriais de cada área: Tekman Books (matemáticas, lectoescritua e xadrez), Oxford
(inglés)...
Ø Aprender a escritura de palabras empregando un procesador de texto.
Ø Empregar diferentes APP educativas.
Ø Debuxar formas sinxelas utilizando o rato en programas como Paint.
EDUCACIÓN PRIMARIA
1º e 2º CURSO ED. PRIMARIA:

Ø Usar os botóns do rato para desprazarse polo entorno do sistema operativo.
Ø Operacións matemáticas adaptadas ó nivel do alumnado utilizando a calculadora.
Ø Buscar información sinxela adaptada á idade do alumnado utilizando buscadores web
como Google ou Yahoo en diferentes áreas.
Ø Realización de ditados de palabras utilizando o procesador de textos Openoffice Writer.
Ø Clasificar e ordenar as páxinas web visitadas na opción de marcadores/favoritos dos
navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome.
Ø Xogos didácticos en Internet relacionados coas distintas áreas.
Ø Debuxar obxectos sinxelos utilizando o rato en programas como Paint.
3º e 4º CURSO ED. PRIMARIA:

Ø Usar os botóns do rato para desprazarse polo entorno do sistema operativo e crear
carpetas.
Ø Operacións matemáticas adaptadas ó nivel do alumnado utilizando a calcuadora.
Ø Buscar información sinxela adaptada á idade do alumnado utilizando buscadores web
como Google ou Yahoo en diferentes áreas.
Ø Realización de ditados de frases utilizando o procesador de textos Openoffice Writer.
Ø Actividades dos CD-ROM/DVD interactivos das distintas editoriais das áreas: Anaya,
SM e Nina Lauder.
Ø Xogos didácticos en Internet relacionados coas distintas áreas.
Ø Debuxar obxectos sinxelos utilizando o rato en programas como Paint.
Ø Elaboración dunha presentación multimedia básica orientada polo mestre.
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5º e 6º CURSO ED. PRIMARIA:

Ø Operacións matemáticas adaptadas ó nivel do alumnado utilizando a calculadora.
Ø Buscar e seleccionar información adaptada á idade do alumnado utilizando buscadores
web como Google ou Yahoo en diferentes áreas.
Ø Realización de ditados, contos e redaccións utilizando o procesador de textos
Openoffice Writer.
Ø Actividades dos CD-ROM/DVD interactivos das distintas editoriais das áreas: Anaya,
SM e Nina Lauder.
Ø Xogos didácticos en Internet relacionados coas distintas áreas.
Ø Debuxar obxectos sinxelos utilizando o rato en programas como Paint.
Ø Elaboración dunha presentación multimedia sinxela.
Ø Elaboración de traballos empregando procesadores de textos.
Ø Uso e manexo do correo electrónico, escaneo de documentos e imaxes.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.
ÁREAS DE TECNOLOXÍA INFORMÁTICA E MATEMÁTICAS:

Ø Traballos de investigación sobre temas relacionados coas áreas nos que se aplicará o
uso de buscadores web (Google/Yahoo...), procesador de texto (OpenOffice Writer) e
presentacións multimedia (OpenOffice Writer).
Ø Creación de follas de cálculo e bases de datos. (OpenOffice Base, Calc e Math)
Ø Simulación e deseño de circuitos eléctricos e electrónicos con apoio de aplicacións
informáticas como Edison ou Crocodile Clips.
Ø Creación dunha páxina web sinxela.
Ø Uso e manexo do correo electrónico.
ÁREAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA E VALORES SOCIAIS:

Ø Traballos de investigación sobre temas relacionados coas áreas nos que se aplicará o
uso de buscadores web (Google/Yahoo...), procesador de texto (OpenOffice Writer) e
presentacións multimedia (OpenOffice Writer).
Ø Consulta de enciclopedias dixitais.
Ø Proxección de documentais e películas sobre determinados contidos das áreas.
Ø Traballos utilizando o procesador de textos (OpenOffice Writer).
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ÁREAS DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ, LINGUA E LITERATURA GALEGA E LINGUA
ESTRANXEIRA:

Ø Traballos de investigación sobre temas relacionados coas áreas nos que se aplicará o
uso de buscadores web (Google/Yahoo...), procesador de texto (OpenOffice Writer) e
presentacións multimedia (OpenOffice Writer).
Ø Elaboración de relatos e redaccións utilizando medios informáticos (procesador de
textos)
Ø Consulta en tradutores e dicionarios (definicións e sinónimos) online.
Ø Creación de proxectos interdisciplinares individuais ou grupais utilizando recursos
multimedia: gravación de proxectos, obras teatrais, mesas de debate... e visionado e
análise posterior por parte do alumnado.
ÁREAS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA E FÍSICA E QUÍMICA:

Ø Traballos de investigación sobre temas relacionados coas áreas nos que se aplicará o
uso de buscadores web (Google/Yahoo...), procesador de texto (OpenOffice Writer) e
presentacións multimedia (OpenOffice Writer).
Ø Proxección de documentais e películas sobre determinados contidos das áreas.
Ø Creación de follas de cálculo e bases de datos. (OpenOffice Base, Calc e Math)
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA:

Ø Traballos de investigación sobre temas relacionados coas áreas nos que se aplicará o
uso de buscadores web (Google/Yahoo...), procesador de texto (OpenOffice Writer) e
presentacións multimedia (OpenOffice Writer).
Ø Proxección de documentais e películas sobre determinados contidos das áreas.

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL:

Ø Traballos de investigación sobre temas relacionados coas áreas nos que se aplicará o
uso de buscadores web (Google/Yahoo...), procesador de texto (OpenOffice Writer) e
presentacións multimedia (OpenOffice Writer).
Ø Creación de gráficos e retoque dixital de imaxes utilizando programas como GIMP e
Inkscape.
Ø Elaboración dunha pequena produción cinematográfica utilizando dispositvos de
gravación dixital e edición de video/audio.
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ÁREA DE MÚSICA:

Ø Traballos de investigación sobre temas relacionados coas áreas nos que se aplicará o
uso de buscadores web (Google/Yahoo...), procesador de texto (OpenOffice Writer) e
presentacións multimedia (OpenOffice Writer).
Ø Interpretación e gravación de pezas musicais utilizando medios informáticos.
Ø Audición de diferentes pezas musicais.

10. AVALIACIÓN DAS HABILIDADES TIC

A avaliación realizarase durante todo o proceso de ensinanza e aprendizaxe:
Inicial: Para saber o nivel de coñecementos previos e utilización do ordenador por parte do
alumnado.
Continua: Para orientar o proceso en calquera momento, adaptándoo e modificándoo segundo
as necesidades que se detecten.
Final: Cubrirase un documento de avaliación para valorar o nivel acadado dos contidos
traballados.
Durante as sesións tomarase nota dos aspectos que consideramos máis significativos.
A continuación preséntase un modelo de documento dividido por etapas, que servirá para
avaliar o nivel das habilidades adquiridas polo alumnado durante o proceso de ensinanza e
aprendizaxe. Convén resaltar que é un modelo que pode sufrir modificacións ó longo dos
cursos de aplicación do presente plan.
As cualificacións están divididas en tres niveis.
• Nivel 1: Habilidade/destreza non acadada.
• Nivel 2: Habilidade/destreza iniciada.
• Nivel 3: Habilidade/destreza acadada axeitadamente.

EDUCACIÓN INFANTIL

Nivel
1

RECOÑECER
E
USAR
ELEMENTOS
DUN

Nive
l2

Niv
el 3

Acende o ordenador correctamente
Apaga o ordenador correctamente
Usa o rato con destreza
Comeza a utilizar o teclado

ORDENADOR

NAVEGAR

Disfruta cos programas educativos propios da súa idade

20

POR

Realiza actividades planificadas nun navegador

INTERNET
USO DE
APLICACIÓNS
INFORMÁTICAS

Uso do bloc de notas
Uso da calculadora a niveis moi básicos
Debuxo sinxelo utilizando o rato
Xogos e aplicacións didácticas adaptadas á idade do
alumnado

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nive
l1

RECOÑECER
E
USAR
ELEMENTOS
DUN
ORDENADOR

Nive
l2

Nivel
3

Coñece e nomea algúns elementos: unidade central,
monitor, rato, teclado, altavoces,
auriculares,impresora…
Acende o ordenador correctamente
Apaga o ordenador correctamente
Usa o rato con rapidez
Comeza a utilizar o teclado
Introduce un dispositivo de memoria correctamente
Conecta os auriculares

COMPRENDER
E USAR O
ENTORNO
DUN
ORDENADOR

Abre un programa dende o escritorio
Pecha un programa
Xoga con programas educativos propios da idade
Abre un arquivo situado nunha carpeta
Garda un arquivo cun nome determinado

USAR UN
PROGRAMA
DE

Fai un debuxo sinxelo cun programa como o Paint
Usa as ferramentas básicas do Paint: borrar, pincel,
cores, recortar,…

DEBUXO
USAR UN

Iniciouse no uso do procesador de textos con palabras
sinxelas.
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PROCESADOR
DE TEXTOS

Cambia o tipo de letra, cor e medida
Pon un título ó texto
Crea un documento novo
Inserta unha imaxe
Usa ferramentas de corrección
Inserta un cadro de texto e unha táboa.

USAR UN
PROGRAMA
DE
PRESENTACIÓ

Introduce o título no lugar axeitado
Crea unha diapositiva nova
Inserta contidos multimedia (vídeo/imaxes/sons)

NS
MULTIMEDIA
USAR UNHA
FOLLA DE

Fai sumas e restas
Fai multiplicacións e divisións

CÁLCULO
NAVEGAR
POR

Accede a páxinas web previamente seleccionadas
Usa un navegador de internet e accede a páxinas web

INTERNET

Utiliza un buscador para acceder á información
Coloca unha dirección web na opción de
preferido/marcadores
Utiliza a configuración de busca avanzada no buscador

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Nivel
1

Nive
l2

Niv
el 3

USAR O ENTORNO DO ORDENADOR
Acende e apaga o ordenador correctamente
Utiliza as opcións do rato con destreza e soltura
Configura o entorno do sistema operativo de acordo coas súas necesidades
Coherencia e orde na clasificación das carpetas e documentos
Introduce e extrae con seguridade dispositivos de almacenaxe (USB, CD/DVD...)
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PROGRAMAS E APLICACIÓNS
PROCESADOR DE
TEXTOS

Abre e pecha o programa correctamente
Crea e garda un documento en varios formatos
Teclea con certa soltura
Utiliza as opcións de formato de texto
Crea táboas con diferentes formatos e divisións internas
Inserta unha imaxe

PRESENTACIÓNS
MULTIMEDIA

Abre e pecha o programa correctamente
Crea e garda un documento
Crea unha nova diapositiva
Introduce efectos e transicións nas diapositivas
Inserta contidos multimedia (imaxes, sons, vídeos)

FOLLAS DE

Abre e pecha o programa correctamente

CÁLCULO
Crea e garda un documento
Utiliza as ferramentas e funcións da folla de cálculo

BASES DE DATOS

Abre e pecha o programa correctamente
Crea e garda un documento
Utiliza as ferramentas e funcións das bases de datos

SIMULADORES

Abre e pecha o programa correctamente
Crea e garda un documento
Utiliza as ferramentas e funcións do simulador correctamente
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DESEÑO GRÁFICO
E TRATAMENTO DE
IMAXES DIXITAIS

Abre e pecha o programa correctamente
Crea e garda un documento en diversos formatos de imaxe
Utiliza as ferramentas da aplicación correctamente
Garda imaxes en diversos formatos

NAVEGADORES E
BUSCADORES

Usa un navegador de internet e accede a páxinas web
Utiliza un buscador para acceder á información
Coloca unha dirección web na opción de preferido/marcadores
Utiliza a configuración de busca avanzada no buscador
Descarga imaxes e outros contidos multimedia
Utiliza as opcións de copia, cortar e pegar

11. METODOLOXÍA

Á hora de traballar propoñemos graduar o uso dos recursos e estratexias TIC desde as máis
simples ás mais complexas, na seguinte secuenciación:
Ø Uso de Internet como fonte de información (xeral, enciclopedias, dicionarios,

fontes

estatísticas, xornais dixitais, etc.,). Aínda que se ensine ós alumnos/as a

utilizar

os

buscadores, o profesorado, como norma xeral, proporcionaralles os

enderezos Web

nos que poderán atopar a información que precisen.
Ø Uso dos ordenadores, proxector multimedia e Lousas Dixitais Interactivas como
apoio as explicacións do profesorado.
Ø Uso dos chamados “programas educativos” relacionados coas distintas áreas.
Ø Realización de actividades concretas no ordenador para aprender o manexo de
procesadores de texto, xestores de bases de datos, follas de cálculo...
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Ø

Acudir cos alumnos/as a unha actividade de informática supón unha preparación e
unha planificación e unha programación que sexa flexible, e adaptada ó noso
alumnado e susceptible de modificala ou mellorala en función das necesidades do
alumnado.

Ø

Durante as primeiras sesións o mestre/titor informará ó alumnado dos pasos a
seguir cando se chegue á aula de informática.

Ø

Uso das diferentes plataformas educativas para a ensinanza online ou non presencial.

ANTES DE IR Á AULA DE INFORMÁTICA

Ø

Planificar a actividade. O mestre/a seleccionará os programas e comprobará os
contidos que se traballarán. Preverá as actividades a realizar e planificará el

número

de sesións e como se organizarán.
Ø

Integrar o traballo da aula de informática dentro da programación do curso e os
contidos que se traballan.

Ø

Enmarcar o traballo de informática, sempre que se poida, dentro dunha actividade
máis ampla: actividades previas e posteriores na lousa dixital, actividades na aula
de informática e actividades na aula común.

DENTRO DA AULA DE INFORMÁTICA

Nas primeiras sesións, o profesorado insistirá e concienciará ós alumnos das seguintes
premisas:
Ø

Elaborar un esquema distribución dos alumnos que ocuparon cada posto
informático.

Ø
Ø

Explicar o protocolo á hora de acender, apagar e manexar os ordenadores.
Dispositivos de almacenaxe CD/DVD/USB: modo correcto de inserción e extracción.

Ø

Funcións básicas do escritorio.

Ø

Abrir e pechar un programa correctamente.

Ø

Teclear correctamente.

Ø

Usar correctamente o rato.

Ø

Apagar axeitadamente o ordenador cando se acaben as actividades.

Ø Acudir á aula de informática e as aulas das lousas dixitais con lápis/bolígrafo e papel.
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Ø Deixar claro dende un principio que e como se traballará.
Ø Explicación inicial na lousa dixital/proxector multimedia se é posible.
Ø Folla de traballo. Que traballaremos?
Ø Pequenas explicacións e traballo posterior.
Ø Deixar a aula ordenada e respectar o material informático. Comprobar que os postos
informáticos quedaron axitadamente apagados e os periféricos conectados.
DESPOIS DE IR Á AULA DE INFORMÁTICA

Realizar anotacións como:
Ø Que obxectivos se traballaron.
Ø Que actividades se levaron a cabo.
Ø Modificacións ou problemas que xurdiron.
Ø Posta en común e comentarios coa axuda da lousa dixital e outros medios.
Ø Rexistrar no modelo de avaliación das habilidades TIC a evolución das destrezas
acadadas.
Ø Aspectos interesantes e significativos a resaltar.

12. ORGANIZACIÓN E UTILIZACIÓN DOS RECURSOS E ESPAZOS

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN

Determinación de tempos de horario dos alumnos/áreas dedicado ás TIC.
Cada departamento interesado realizará unha primeira proposta, plasmada na Programación
Didáctica de Departamento.
Establecemento de horarios de ocupación da aula de informática e outras con medios TIC.
Promoverase o criterio de prevalencia no seu uso polos departamentos/materias que xa viñan
contemplando nas súas programacións e praxes educativas a incorporación do uso destas
tecnoloxías para o logro de competencias das súas áreas, e, dentro destas, primarán aquelas
que incorporen contidos propios das TIC no seu currículo e na súa programación.
Estableceranse follas de horarios semanais de asistencia nas portas dos espazos asignados ós
recursos TIC (aula de informática, aula de optativas, 5º curso de Ed. Infantil) para garantir a
correcta organización e xestión dos mesmos.
Neste planning figurarán as horas de ocupación de aula fixadas a materias instrumentais que
necesiten xustificadamente uso de medios TIC.
Os profesores que soliciten e usen estes medios serán responsables dun uso correcto dos
mesmos.
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(Ó final do presente plan, figuran como anexos os modelos de follas control de usos e de
horarios)
Coordinación entre os responsables dos distintos departamentos co coordinador TIC.
Para iso é conveniente a reunión do equipo de coordinación TIC a lo menos unha vez por
trimestre e manter a comunicación a través de correo electrónico. Será necesario a elaboración
dunha listaxe dos correos electrónicos e números telefónicos de todo o profesorado do centro,
para facilitar a comunicación.
Difusión de información de interese e das actividades desenvoltas a través da paxina web do
centro. (www.colegiovistalegre.com)
NORMAS DE USO DAS AULAS ESPECÍFICAS E ESPAZOS TIC

En cada aula haberá unha folla onde se recollerán as normas de uso da aula.
Ø Os alumnos nunca estarán sos na aula.
Ø Se falta un profesor non poderán ser levados ás aulas salvo que teñan actividades
marcadas para realizar alí e o profesor de garda nunca os poderá deixar sós.
Ø Non se pode comer nin beber dentro das aulas específicas.
Ø No computador do profesor nunca se poñerá sentar un alumno, salvo algunha excepción e
sempre coa autorización do profesor.
Ø Débese procurar que o alumnado ocupeo mesmo equipo de traballo, pois é unha maneira
máis fácil de controlar se ocorre algunha incidencia, como pode ser a deterioración ou
perdida de material da aula (rato, altofalantes, monitor...). Para elo existen unhas follas de
ocupación dos postos da aula de informática que se deberán encher e deixar na carpeta
habilitada para elo. (ver anexo de plano da aula)
Ø O alumno/a que ocasione algún dano ou subtracción dos equipos e materiais didácticos
será responsable de repoñer o devandito material.
Ø Aqueles danos nun computador ou no mobiliario da aula, causados intencionadamente ou
debidos ao uso inadecuado, terán a súa sanción correspondente.
Ø Os alumnos non poderán manexando ao seu antollo os materiais das aulas específicas.
Ø Considerarase falta grave a deterioración intencionada do mobiliario ou dos equipos así
como o borrado de ficheiros do sistema operativo ou a introdución de claves nos
programas.
Ø Será sancionable tamén a modificación da configuración orixinal dos computadores e os
programas pois os equipos han de ser compartidos por múltiples usuarios e estas
modificacións dificultan o uso dos programas por persoas diferentes á que realizou a
modificación.
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Ø Durante as sesións de clase utilizaranse unicamente os programas indicados polo
profesor.
Ø Está prohibido introducir programas desde dispositivos externos, baixar programas da
internet ou participar en chats na Rede sen autorización.
Ø Está prohibido extraer programas ou periféricos dos equipos das aulas salvo autorización
expresa do profesor.
Ø Non se pode xogar con xogos que sexan para maiores de dezaoito anos nin xogos que
promovan a violencia.
Ø Os traballos dos mozos deberanse gardar ben no seu pen drive ou ben na zona xenérica
dentro da carpeta que o profesor lles indique, xa que foi creada para tal fin con seguridade.
Ø Aquelas carpetas que non estean identificadas por área ou profesor serán eliminadas.
Ø Ao finalizar a sesión a aula debe quedar en perfecta orde co fin de facilitar a súa utilización
por outros grupos. Hase de saír dos programas e apagar os equipos correctamente. Han
de quedar as mesas ordenadas e limpas de papeis e as cadeiras colocadas.

13. CÓDIGO ÉTICO DE USO DAS TIC

É responsabilidade do equipo docente a correcta utilización dos servizos e espazos.
Considéranse usos incorrectos os seguintes:
Ø uso dos recursos para fins privados, persoais, lúdicos ou outros non relacionados coas
actividades propias do centro, salvo que medie autorización expresa dun/a profesor/a que
se responsabiliza.
Ø uso con fins comerciais non relacionado coas actividades propias do centro e non
debidamente autorizado.
Ø Transmitir contido ilegal de calquera tipo e, particularmente, difundir contidos de carácter
racista, xenófobo, pornográfico, sexista, de apoloxía do terrorismo, perigoso, ameazador,
difamatorio, obsceno, atentatorio contra os dereitos humanos ou actuar en prexuízo dos
dereitos á intimidade, á honra, á propia imaxe ou contra a dignidade das persoas e á
protección dos datos de carácter persoal.
Ø En xeral, a transmisión de información ou acto que viole a lexislación vixente.
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14. TRATAMENTO Á DIVERSIDADE

Para dar resposta educativa a tódolos alumnos do centro debemos ter en conta a diversidade
dos nosos alumnos e facer fronte ós diferentes ritmos de aprendizaxe, distintos graos de
madurez e disparidade de niveis e competencias.
Unha das dificultades coas que nos atopamos á hora de cumprir co requisito de atender á
diversidade é o de que son necesarias multitude de actividades que se adecúen aos ritmos de
traballo e coñecementos previos do alumnado. No noso centro atopamos un alumnado con
diferentes ritmos de aprendizaxe, diferentes niveis de capacidade cognitiva, Asperger, TDAH,
situacións socioculturais desfavorecidas e outros provenientes de contextos socioculturais e
lingüísticos diferentes.
A súa atención realízase a nivel individual dentro do aula ordinaria, efectuando intervencións de
reforzo educativo das aprendizaxes básicas e en pequenos grupos nas aulas de PT e AL.
Este grupo de alumnos tamén traballará cos recursos informáticos, tanto dentro das actividades
do seu grupo, como dunha forma máis individualizada, que permita incidir mellor nalgúns
aspectos educativos. Para iso o aula de PT conta cunha tablet e ordenador, o que permite
traballar de forma individual.
O traballo con estes medios permítenos favorecer a aprendizaxe de aspectos instrumentais
básicos, de aspectos repetitivos, espazo-temporais e de autonomía de traballo, ademais de
favorecer a creatividade e a expresión. Tamén permite o acceso á información a alumnos con
algún tipo de deficiencia motora ademais de servirlle como medio de expresión e
comunicación.
Ademais dos ordenadores que son a parte material das TIC, se contará con aplicacións e
programas didácticos ou instrumentais adaptados (procesador de textos, debuxo, etc.).
Tamén se facilitará o acceso á información correspondente a programas educativos dispoñibles
a través de Internet:
Ø Tecnoloxías de axuda para a audición e o adestramento auditivo.
Ø

Axudas tecnolóxicas con soporte visualmente sonoro no ámbito educativo.

Ø Tecnoloxías de axuda que melloran a calidade de vida,a independencia e a
autonomía.
Ø Novas tecnoloxías e a diversidade motora.Os medios tecnolóxicos como recurso
de apoio.
Ø As novas tecnoloxías na resposta ás necesidades dos discapacitados motores.
Ø

As TIC na atención á diversidade cognitiva.
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Ø O marco da diversidade social.
Ø Os trastornos de conduta e necesidades educativas.
Ø A alfabetización para un uso reflexivo e crítico das TIC.
Ø

A sociedade da información e comunicación

Ø

Obstáculos no acceso á rede.

Ø Conceptualización de accesibilidade Web.
Ø

A tecnoloxía no apoio á discapacidade.

Ø O dominio tecnolóxico como axuda e como obstáculo.
Ø O apoio tecnolóxico visto por persoas con discapacidade.
Ø Dispoñibilidade e apoio tecnolóxico para unha sociedade inclusiva.
Ademais destes contidos o centro adaptarase as características do seu alumnado e facilitará
tódolos medios que foran convenientes para dar resposta a ditos alumnos. A avaliación dos
materiais e a reposición ou adquisición deles será supervisado polos especialistas de PT e AL
e coordinado dende o departamento de orientación e o equipo de coordinación das TIC.

15. FORMACIÓN DO PROFESORADO

É necesario un programa formativo de introdución, nuns casos, ou de reforzo, noutros, das
competencias tecnolóxicas dos profesores do centro escolar para garantir o éxito do
desenvolvemento do proxecto TIC.
A formación é unha peza clave para conseguir unha integración efectiva das TIC no currículo e
por tanto para o éxito do proxecto. Para iso, levarase a cabo un estudo sobre as necesidades
de formación do profesorado tendo en conta:
Ø O nivel de formación previo que posúen os profesores e que será recollido mediante unha
enquisa a durante o curso 2020/2021.
Ø As necesidades formativas do profesorado en relación cos obxectivos do proxecto.
A partir do devandito estudo desenvolverase un plan de formación que estará aberto en todo
momento ás novas necesidades que vaian xurdindo posto que o plan de formación do
profesorado non se limita a un curso escolar.
Debido a implantación do proxecto Edisgal neste curso todo o profesorado terá unha formación
específica para o manexo do mesmo., sendo coordinado por un dos membros do plan TIC.
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Unha vez analizadas as enquisas e suxerencias feitas pola totalidade do claustro de
profesores, plantexaranse diversas opcións de formación, tanto dende un punto de vista interno
(elaboración de tutoriais e protocolos de actuación nos distintos espazo e recursos do centro),
como externo (asistencia a cursos de formación).
Estas tarefas serán desenvolvidas tanto polo coordinador do proxecto como polos profesores
colaboradores.

16. AVALIACIÓN DO PLAN TIC
A avaliación é un elemento fundamental nun proxecto que debe ter a calidade de adaptarse ás
situacións futuras e espírito de mellora continua. Desde o primeiro momento, as accións que se
n leven a cabo, deben valorarse para retroalimentar de maneira continuada o proceso.
A avaliación do Proxecto levará a cabo en tres fases, tendo en conta unha serie de indicadores
que servirán de referencia para este fin.
Ø

Fase Inicial: Trátase de realizar un diagnóstico da situación de partida na que nos
atopamos. Esta fase realizouse en parte. Con todo, esta haberá de completarse a
principios do Curso durante o mes de setembro, cos datos reais do alumnado e o
profesorado que teñamos nese momento.

Ø

Fase de proceso: Ao longo do curso será necesario establecer mecanismos de
avaliación continua e polo tanto non puntual, que terán como referencia os
indicadores que aparecen ao final deste apartado.

Ø

Fase final: Por último, derivado do proceso que se seguiu elaboraráse unha memoria
final Nesta memoria deberán contemplarse os seguintes apartados:

Ø

Grao de consecución dos obxectivos do Proxecto.

Ø

Grao de utilización das TIC nas diferentes áreas ou materias do currículo.

Ø

Modificacións que se levaron a cabo no Proxecto Curricular e o Plan

Educativo de

Centro.
INDICADORES DE AVALIACIÓN DO PLAN
Como se mencionou, as diferentes fases da avaliación deberán ter uns referentes que
expresamos como indicadores. Destacamos os seguintes:
1. Grao de uso estimado das TIC nas diferentes áreas.
2. Grao de satisfacción dos profesores e profesoras.
3. Grao de satisfacción de alumnos, alumnas e nais e pais.
4. Modificacións das prácticas metodolóxicas nas aulas.
5. Mellora no grao de formación dos profesores e profesoras
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6. Funcionamento da estrutura organizativa específica creada para o desenvolvemento do
proxecto.
7. Grao de mellora nos procesos de aprendizaxe do alumnado.
8. Grao de mellora na organización do centro: uso de secretaria, biblioteca, etc.
Estes oito indicadores deberán tomarse como referencia para a análise do proceso e a
avaliación final. Na Memoria Final, deberán recollerse achegas de carácter cuantitativo que
tomen como referencia estes índices.

17. ANEXOS
FOLLAS DE CONTROL DO USO DAS AULAS ESPECÍFICAS
AULA DE INFORMÁTICA
ÁREA

ACTIVIDADES DESENVOLTAS

INCIDENCIAS

PROFESOR

2ª hora
3ª hora

1ª hora

Data:
Data:

Data:

HORA
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Data:

4ª hora

Data:

5ª hora

Data:

6ª hora

AULA DE OPTATIVAS

1ª hora
: 2ª

ÁREA

ACTIVIDADES DESENVOLTAS

INCIDENCIAS

PROFESOR

hora

Data:
Data

HORA
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Data:
5ª hora

Data:

6ª hora

Data:
3ª hora

Data:
4ª hora

ESQUEMA DA DISTRIBUCIÓN DOS POSTOS NA AULA DE INFORMÁTICA
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