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INTRODUCIÓN 

A evolución tecnolóxica da sociedade, coa extensión dun sistema de comunicación 

global (internet) e  o avance da robótica, están cambiando o entorno na que as nosas 

nenas e nenos se desenvolven. O sistema educativo, un dos principais axentes de 

socialización, non pode situarse ó marxe destas evolucións, debendo de formar un 

alumnado familiarizado coas tecnoloxías da información e comunicación (de agora en 

diante TIC). As TIC, correctamente utilizadas , son unha excelente ferramenta transversal 

para a adquisición do currículo.  

Ademais, non debemos de obviar que, a Orde ECD 65/2015, do 21 de xaneiro, pola que 

se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación 

da Educación Primaria, a Educación Secundaria Obligatoria e o Bacharelato, inclúe a 

competencia dixital como unha das competencias clave do sistema educativo español. 

Esta “implica o uso creativo, crítico e seguro das TIC para alcanzar obxectivos 

relacionados co traballo, empregabilidade, aprendizaxe, uso do tempo libre, inclusión e 

participación na sociedade”. 

Hoxe en día, o noso centro xa é un centro sensible coa realidade comentada. Está dotado 

de medios informáticos (ordenador e proxector) e conexión a internet en todas as aulas, 

dispón dun aula de informática (non utilizada a día de hoxe, xa que non funciona a rede 

nos ordenadores) e impártese a materia de libre configuración de audiovisuais en 4º de 

Educación Primarial. 

O presente documento tentará de establecer unhas vías para a adquisición da devandita 

competencia clave,  propoñendo uns obxectivos a nivel de alumnado, de profesorado e 
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de centro e relacionándoos co contexto mencionado: o Colexio de Educación Infantil e 

Primaria do Carballal, en Marín. 

1.RECURSOS 

1.1.MATERIAIS. 

• Todas as aulas están dotadas de equipos informáticos (ordenador e proxector), 

con conexión a Internet. As únicas aulas que non teñen  proxector actualmente 

son as de Relixión Evanxélica e Audición e Linguaxe. 

• Existe unha sala de informática, disposta cun ordenador para cada parella de 

alumnas ou alumnos. Todos eles están dotados da Maqueta Abalar. A mestra ou 

mestre que decida levar ó seu grupo clase ata esa sala ten un ordenador á súa 

disposición, cun proxector conectado. Tamén existe outra sala, anexa á de 

mestras/es, con catro ordenadores conectados á impresora para a elaboración 

de material e acceso a internet. 

• O colexio posúe 8 tablets para uso xeneralizado do profesorado. O mestre de 

Audiovisuais, a/o mestra/e de Audición e Linguaxe e a de Pedagoxía Terapéutica 

teñen a súa propia tablet. 

• En canto ó material audiovisual: cámara réflex, gravadora e material radiofónico 

(na biblioteca). 

1.2.HUMANOS: EQUIPO TIC. 

Neste caso, temos que facer mención ó equipo de dinamización das TIC. A Orde de 17 

de xullo de 2007 pola que se regula a percepción do compoñente singular do 
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complemento específico pola función titorial e outras funcións docentes, delimita as 

funcións do equipo de dinamización das TIC, que son as seguintes:  

1. Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro. 

2. Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, constituíndo o 

primeiro nivel de soporte destes, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou 

asesora TIC da zona, sempre que as circunstancias así o requiran. 

3. Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do centro, ao resto 

do claustro, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC da zona, 

sempre que as circunstancias así o requiran. 

4. Elaborará, por requirimento do equipo directivo e das liñas directrices da 

Comisión de Coordinación Pedagóxica, o proxecto TIC e a organización e xestión 

dos medios e recursos tecnolóxicos do centro. 

5. Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro.  

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

estableza na súa normativa específica 

 

 

 

 

 

 

2. OBXECTIVOS 
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2.1.A NIVEL DE ALUMNADO 

a) Dominar os recursos tecnolóxicos que teñen á súa  disposición no centro. 

b) Coñecer e utilizar recursos útiles da web (Google, Google Maps, Google Earth, 

Wikipedia, xeradores de códigos QR, dicionario da Real Academia Galega 

dicionario da Real Academia Española, etc..). 

c) Introducirse nas distribucións de Linux, especialmente na maqueta Abalar. 

d) Valorar o uso de freeware (software gratuíto: Libreoffice, Audacity, Firefox, 

Gimp, etc..).  

e) Analizar e identificar webs nas que a información non é fiable (fake news ou 

páxinas sen neutralidade informativa).  

f) Respectar os dereitos de autor e o uso da información. 

g) Recoñecer os problemas asociados ó  mal uso das TIC. 

2.2 A NIVEL DE PROFESORADO 

a) Utilizar todos os recursos tecnolóxicos do centro. 

b) Dominar o sistema operativo que se está a utilizar, así como programas freeware 

que sirvan para a transmisión do currículo. 

c) Coñecer e usar programas para a creación de actividades adaptadas: eXe, Jclic, 

ediLIM, Kahoot ou  a propia plataforma EVA.  

d) Introducirse na robótica con Mbot ou Escornabot, coñecendo as posibles 

actividades que se poden propoñer, adaptables á adquisición do currículo das 

diversas áreas. 
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e) Introducirse na realidade aumentada, cos lectores de códigos QR ou a app HP 

Reveal e transferir estes coñecementos a actividades aplicables ás diversas áreas 

do currículo. 

f) Comprender os posibles beneficios que pode traer a web Classdojo nas aulas con 

alumnado con dificultades de conduta. 

g) Empregar, na medida do posible, a aula de informática para a realización de 

tarefas coas alumnas e alumnos. 

h) Empregar a web do colexio para dar visibilidade ás actividades realizadas dende 

o colexio. 

2.3. A NIVEL DE CENTRO 

a) Garantir a difusión deste documento a toda a comunidade educativa. 

b) Asegurar o bo funcionamento dos recursos tecnolóxicos. 

c) Promover cursos de formación do profesorado que desenvolvan as 

competencias dixitais.  

d) Dinamizar o uso da aula de informática. 

e) Planear un novo deseño da páxina web, máis atractivo, e promover a súa 

utilización. 

f) Incluír este Plan no Proxecto Educativo. 

g) Facer unha concreción anual dos obxectivos propostos neste Plan e incluíla na 

Programación Xeral Anual. 
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3.SEGURIDADE. PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Dende este documento debemos de remitir ó Protocolo de protección de datos da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicado en abril de 2016 

que inclúe, no punto 4.2.1 instrucións sobre o tratamento de imaxes do alumnado en 

contornas dixitais. 

Sobre o tratamento de imaxes, temos que ter en conta que o centro deberá de contar 

co consentimento das titoras ou titores legais para lexitimar a publicación de fotos do 

alumnado. Tamén se requirirá para o profesorado ou o persoal non docente do centro, 

xa que teñen o mesmo dereito á protección da súa imaxe.  

Tal e como se informa, debemos de  promover a utilización de contornas seguras ou 

áreas privadas, sen resultar recomendable a utilización de plataformas ou ferramentas 

externas en nube no ámbito educativo. Ademais, se utilizamos algún servizo dalgunha  

empresa que produza unha transferencia internacional de datos, as persoas deberán de 

ser informadas e consentir expresamente, tanto o tratamento de datos como a súa 

transferencia internacional, resultando que a utilización deste servizo xamais poderá 

considerarse obrigatoria. 

4. E- DIXGAL 

No curso 2018-2019 implántase esta liña metodolóxica en quinto curso de Educación 

Primaria. Baséase no desenvolvemento do currículo nun entorno virtual de aprendizaxe, 

o cal permite ós docentes elaborar a súa propia mochila dixital.  

A instauración deste proxecto leva consigo a cesión por parte da Xunta dun netbook 

para cada alumna e alumno, ademais de un para cada un dos mestres que imparten 
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docencia nas aulas deste curso. Deste modo, conséguese suplir a carencia dalgúns 

fogares que non poden permitilo. Mencionar tamén que o centro adscrito, o Instinto de 

Ensinanza Secundaria Mestre Landín, xa utiliza E-Dixgal. 

A existencia de E-Dixgal  no noso centro, reforza os obxectivos que propuxemos dende 

este documento, tanto para o profesorado como para o alumnado. Debemos de 

familiarizarnos co sistema e coa maqueta Abalar previamente a ser docente neste curso 

ou, no caso das nenas e nenos, chegar a utilizala.   

5. PÁXINA WEB 

Podemos acceder á nosa páxina web dende a dirección 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdocarballal/. Coma os sitios proporcionados 

pola Consellería de Educación para os centros, está realizado con Drupal 6, un sistema 

de xestión de contidos libre, modular e personalizable. 

Neste momento, a web permanece co tema por defecto, o cal non é moi intuitivo e 

móstrase pouco atraínte para as nenas e nenos do centro. A idea, como se comentou 

dende os obxectivos propostos neste Plan TIC, é modificalo para modernizar a web e 

tentar, deste modo, dinamizala. Búscase que o profesorado teña o dominio suficiente 

para poder subir novas con información do que sucede no CEIP do Carballal. 

6. PROPOSTAS METODOLÓXICAS O DESENVOLVEMENTO DA 

COMPETENCIA DIXITAL 

Coma foi exposto na introdución, na Orde ECD 65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se 

describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

Educación Primaria, a Educación Secundaria Obligatoria e o Bacharelato, enuméranse 
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as competencias clave do sistema educativo español. Unha delas, é a competencia 

dixital, que tentaremos de detallar neste apartado, dando pautas metodolóxicas, como 

exemplo, para poder adquirir cada un dos apartados nos que se divide dita competencia. 

1. Información. 

a. Manexar motores de busca e bases de datos, sabendo elixir os que 

responden mellor ás propias necesidades da información.  

b. Analizar, cotexar e avaliar o contido dos medios de comunicación en 

función da súa validez e adecuación 

Propostas metodolóxicas 

• Procura de datos que estean relacionados cos contidos que se 

están a tratar. en distintos buscadores (Google, Bing, 

DuckDuckGo). 

• Creación de datos en LibreOffice Calc tras unha recollida de 

información (como podería ser unha enquisa). 

• Comparación de noticias en distintos medios de comunicacións 

dixitais.  

2. Comunicación. 

a. Tomar conciencia dos diferentes medios de comunicación dixital e varios 

paquetes de software de comunicación así coma dos seus beneficios e 

carencias. 

b. Saber que recursos poden compartirse publicamente e o valor que teñen, 

o que require coñecer cuestións éticas coma a identidade dixital e 

normas de interacción social. 
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Propostas metodolóxicas 

• Revisión de distintos medios de comunicación dixitais da nosa 

comunidade e país (Diario de Pontevedra, Faro de Vigo, La Voz de 

Galicia, El País, El Mundo, RTVE, La Vanguardia, 20 Minutos, 

Público, etc...).  

• Realización de vídeochamadas mediante software como Skype ou 

Discord ou recursos web coma Google Voice. Pódese aproveitar 

para facer algunha entrevista a algún personaxe público.  

• Envío de correos electrónicos a 

colexios/organizacións/personaxes. 

• Investigación sobre o concepto de “netiqueta”. 

 

3. Creación de contidos. 

a. Saber  que os contidos dixitais poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio, vídeo ou imaxes) e identificar os programas/aplicacións 

que mellor se adaptan ó contido que se quere crear. 

b. Contribuír ó coñecemento de dominio público (wikis, foros, revistas), 

tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licencias de 

uso e publicación da información. 

Propostas metodolóxicas 

• Realización de traballos cos contidos traballados nos programas 

LibreOffice Writer (editor de texto), Audacity (editor de audio), 

OpenShot (editor de vídeo) ou Gimp (editor de imaxes). 
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• Realización dun foro de clase coa ferramenta Eva, de Edixgal, no 

cal pódense subir novas, fotos, etc.. 

• Investigación dos distintos tipos de licencias, como a Creative 

Commons., GPL, Copyleft, Freeware, dominio público e software 

comercial.  

4. Seguridade. 

a. Coñecer os riscos asociados ó uso das tecnoloxías e recursos online e as 

estratexias actuais para evitalos. 

b. Identificar os comportamentos adecuados no ámbito dixital para 

protexer a información e os aspectos aditivos das tecnoloxías. 

Propostas metodolóxicas 

• Investigación sobre os conceptos de  nomofobia e tecnofilia.  

• Análise das consecuencias que trae o abuso das tecnoloxía 

consigo. 

5. Resolución de problemas. 

a. Coñecer a composición dos dispositivos dixitais, os seus potenciais e 

limitacións para a  consecución das metas que se propoñen. 

b. Saber onde buscar axuda para a resolución de problemas teóricos e 

técnicos, o que require unha combinación heteroxénea e ben equilibrada 

das tecnoloxías dixitais e non dixitais.  

Propostas metodolóxicas 

• Análise do ordenador de clase: especificacións, periféricos e 

software dispoñible. 
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• Facilidade á hora de expresión dos traballos propostos: 

exposicións, textos, audios, vídeos ou mesmo imaxes. 

 

7. AVALIACIÓN 

Nos obxectivos propúxose que este Plan deberá de ter unha concreción anual, que será 

incluída na Programación Xeral Anual. A concreción deberá de ter uns indicadores de 

logro para os obxectivos propostos e cada un deles deberá de ser avaliado polo equipo 

de dinamización das TIC ó final de cada trimestre e a final de curso. Os resultados 

deberán de ser incluídos na Memoria Anual. 

Ademais disto, o equipo de dinamización das TIC terá unha reunión mensual, na que se 

fará unha avaliación paralela a estas avaliacións finais. Nestas reunións, os compoñentes 

que, preferentemente, estarán adscritos a un ciclo, achegarán ó resto dos compoñentes 

novas, dificultades e problemas que teñan que ver coas TIC. Debatérase  e 

consensuaranse as súas posibles solucións dentro deste equipo.  

 


