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• Lei Orgánica 2/2006, art. 17.i. 
Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben 
e elaboran.  

• Lei Orgánica 2/2006, art. 19.2. 
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das áreas da etapa, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e a comunicación e a educación en valores traballaranse en todas as áreas. 

• Lei Orgánica 2/2006, art. 23.e.  
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

• Decreto 130/2007, art. 6.5 
Os centros docentes elaborarán e aplicarán, ademais, o plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación… 

•  
Plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación Enmarcada nas accións que se dispoñen na Lei orgánica de educación, e coa 
finalidade de que as tecnoloxías da información e a comunicación se incorporen como un recurso máis aos procesos de ensino-aprendizaxe, cada centro 
educativo deberá elaborar e incluír no proxecto educativo de centro, un plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación que 
implique un cambio metodolóxico e unha adaptación á realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as TIC ofertan.

• A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar 
preferente que ocupan xa na vida dos nenos e das nenas, fai que deban estar presentes nos centros educativos, de modo que aqueles adquiran os 
coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer.

• Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de 
habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o 
acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, 
aprender e comunicarse.

• Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito e de coherencia, resulta necesaria a creación dun plan de introdución das tecnoloxías 
da información e da comunicación no centro e na aula coa participación activa de todo o equipo docente, que unha vez aprobado, se incorporará á 
programación xeral anual de centro, e a súa avaliación, á súa memoria.

• Cada proxecto será único atendendo ás características e ás posibilidades que se poden acadar tendo en conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, 
a formación do profesorado e as infraestruturas dispoñibles. Deseñaranse unhas pautas para realizar un seguimento e avaliación do plan, polo menos 
trimestral, polas persoas coordinadoras de ciclo e -en caso de existir- pola persoa coordinadora do plan, que determinarán, se é o caso, aspectos de mellora.

• Como marco para a elaboración deste plan de traballo, xúntanse as características que se deben ter en conta para a súa elaboración:
1. Estudo inicial do centro referido ás características de toda a súa comunidade educativa. Poden recollerse aquí as iniciativas xa realizadas neste campo 

e mais as expectativas e os intereses de cara ao futuro.
2. Obxectivos que, a curto e longo prazo, se pretenden alcanzar, así como a metodoloxía e actividades concretas que se aplicarán para acadalos. Dberán 

incluírse iniciativas pedagóxicas innovadoras e cambios metodolóxicos que redunden nun mellor aproveitamento das TIC nas aulas.
3. Estratexias de coordinación do profesorado das distintas áreas e niveis educativos.
4. Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto.
5. Organización dos espazos do centro.
6. * Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade, atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo e medidas 

para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais.

1. XUSTIFICACIÓN LEGAL
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7. Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia para a obtención de información e para a aprendizaxe.
8. Plan de avaliación anual tendente a detectar os obxectivos acadados e os incumpridos, así como as estratexias que deberán adoptarse para alcanzar 

os non conseguidos.
9. Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas e aproveitar 

ideas e coñecementos dos compañeiros e compañeiras docentes.
10. Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade educativa en xeral, de maneira que se fomente a súa participación 

nel. 
11. Cada plan deberá recoller ademais os seguintes obxectivos xerais:

• Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda a comunidade educativa.
• Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas TIC.
• Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de 

aprendizaxes.
• Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras 

formas de vida.
• Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de coñecemento.
• Fornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso das TIC.
• Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas diferentes áreas do currículo.
• Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión das propias ideas.
• Potenciar a comunicación cos seus iguais.
• Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as posibilidades que ofrecen as TIC.
• Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades...
• Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade docente.
• Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración como a internet.
• Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de información e de 

contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 

• A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición 
por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un uso proveitoso das TIC. Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas 
das desigualdades sociais. 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro
Artigo 3. Obxectivos da Educación Primaria
i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 
elaboran. 
 
Artigo 11. Elementos transversais
 1. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e consti tucional traballaranse en todas as disciplinas.
 
Artigo 19. Educación dixital 
1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso das tecno loxías da información e da comunicación na aula como medio didáctico 
apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
2. Os contornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes sos tidos con fondos públicos facilitarán a aplicación de plans educativos 
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específicos, deseña dos polos centros docentes para a consecución de obxectivos concretos do currículo, e deberán contribuír á extensión do concepto de aula no 
tempo e no espazo. 
3. A consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas dixi tais e tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade educativa, que 
poderán incorporar recursos didácticos achegados polas administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido. 
4. Os centros docentes que desenvolvan o currículo completo nun contorno dixital de berán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte do seu 
proxecto edu cativo e deberá contar coa aprobación da consellería competente en materia educativa, segundo o procedemento que se estableza.  
 
 
RESOLUCIÓN DO 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/19 
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EQUIPAMENTO UBICACIÓN CANTIDADE

ORDENADORES Aulas 13

Biblioteca 6

Departamentos 4

Dependencias administrativas 3

Outros 2

IMPRESORAS Tinta B/N 1

Tinta cor 1

Láser B/N 2

FOTOCOPIADORAS Reprografía 2

Secretaría 1

VIDEOPROXECTORES Aulas 14

Outras dependencias 3

CÁMARAS DIXITAIS 1

VIDEOCÁMARAS 1

WEBCAM 1

PIZARRA DIXITAL 12

CONEXIÓNS ADSL cable: Dependencias ad-
ministrativas, departamento de 
Orientación, ANPA, biblioteca, 
aula de PT e AL. Algunhas des-
tas dependencias teñen unhas 
conexións moi precarias.

Puntos de acceso wi-fi: 5

• Depende do seu estado.
• Os das dependencias administrativas teñen un uso intensivo.
• Os das aulas, combinados cos videoproxectores e as PDI, estanse a converter nunha ferramenta didáctica de uso diario.
• As impresoras, dado o seu caro mantemento, ceden boa parte do seu protagonismo ás fotocopiadoras de branco e negro e á impresora de cor 

de reprografía.
• As cámaras dixitais  e a vídeo cámara teñen un uso intensivo. 

2. CONTEXTO ACTUAL: ANÁLISE
M

E
D
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S

U
SO



8 c e i p  d e  e s t e i r o

• A biblioteca foi a gran beneficiada polo concesión do PLAMBE ao colexio. Neste momento dispomos dunha biblioteca á altura dos tempos 
dixitais que vivimos.

• As conexións á rede son insuficientes no tocante ao cable; na actualidade suplimos estas carencias con unha serie de conmutadores (switchs) 
interconectados que nos permiten dar servizo a varias estancias en planta baixa –incluídas as administrativas- así como dar servizo as 
fotocopiadoras en rede. Os puntos de acceso sen fíos son escasos en canto a cobertura se refire especialmente naquelas aulas que se atopan 
nos extremos.

•  Na actualidade temos presentado diante da UAC unha solicitude de mellora da rede e o cambio da localización dos “racks” de dirección e 
centralizalos nun cuarto independente. Esta solicitude fíxose co número de  tícket 500702, solicitóusenos o envío dun  plano especificando 
as necesidades. Posteriormente tras a súa revisión, pasaron polo centro para a súa revisión (curso pasado 2018-19). Na actualidade estamos a 
espera da realización desta obra.

 

• 
• O profesorado participa habitualmente nas actividades de formación relacionadas coas novas tecnoloxías que organiza o CFR de Ferrol; as 

últimas relacionadas cos cursos das aulas E-dixgal.
• O profesorado, curso a curso, vai adquirindo unha formación cada día máis aceptable.
• O nivel no uso das TIC é medio. Nivel de usuario.

• Dependencias administrativas: están aceptablemente cubertos.
• Biblioteca: dotada con tres equipos antigos para uso do alumnado. No ano 2018 tivemos que mercar un novo ordenador por avaría do anterior 

para o posto de biblioteca.
• Aulas abalar: 5º e 6º de EP. O proxector de 5º de EP amosa unha imaxe pouco nidia.
• Aulas de PT2, AL, REL EV. Seguen sen proxector.
•  (Nota) Algúns dos proxectores en uso amosan unha imaxe moi pouco luminosa o cal dificulta o visionado en condicións normais. Non se trata 

de desgaste da lámpada senón de baixa luminosidade.
•  A aula de música non ten EDI, nin pantalla na que proxectar na actualidade faise sobre un papel.
 

• O centro conta cun profesor/a dinamizador e dous/tres profesores de apoio á dinamización.
• O horario semanal consta de dúas horas para o dinamizador e ningunha para cada profesor de apoio.
• Boa parte da dinamización vaise en mantemento do parque de ordenadores e e xestión das aulas Abalar (E-dixgal).
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• As complexidades tecnolóxicas demandan que a administración dote aos centros escolares de medios e orzamento adecuados. De non ser 
así, boa parte deste programa TIC, dependerá da boa vontade e das horas extras do profesorado; tamén os orzamentos estarán asfixiados polo 
incremento dos custes de compra para  a reparación ou substitución do equipos obsoletos.

• Se ben é certo que se está dotando aos cursos de 5º e 6º con equipamento para as aulas E-dixgal, así como ordenadores de uso persoal para 
o alumnado e o profesorado destes niveis. Cómpre subliñar que a administración está esquecendo a renovación do equipamento de aula de 
cursos inferiores (os tres de infantil 3,4,5 anos e os catro primeiros de primaria 1º, 2º, 3º, 4º. Especialmente no que se refire fundamentalmente a 
ordenadores de aula. Pero tamén a outro -equipamento audiovisual -son, pantallas dixitais de calidade e proxectores-. Outro apartado no que 
se percibe o abandono por parte da administración é o de ordenadores para a parte administrativa e de xestión do centro.

•  Moitos equipamentos foron adquiridos con orzamentos do propio centro pero faise moi difícil abordar o pagamento de avarías  a renovación 
de equipamento audiovisual e informático en xeral, a pesar dos esforzos que desde aquí se fan.
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3.1. ALUMNADO 3.2. PROFESORADO 3.3. FAMILIAS 3.4. COLEXIO

Coñecer e usar as ferramentas 
informáticas que lles permitan o 
acceso ao mundo da información 
(áreas do currículo e adquisición 
de habilidades e destrezas).

Potenciar a capacidade de razoa-
mento do alumnado, a súa mo-
tivación e o seu afán de coñece-
mento.

Utilizar o ordenador como medio 
de integración, de creación, de co-
operación, de comunicación e de 
expresión das propias ideas.

Fomentar o uso dos medios in-
formáticos como forma de romper 
coas desigualdades sociais e de 
xénero.
Introdución de dispositivos 
móbiles (táctiles) en Educación 
Infantil.

Empregar as TIC para a mellora do 
traballo cotián e as actividades de 
aula: programacións, actividades, 
fichas…

Saber consultar e sacar infor-
mación a través das TIC, tanto 
para temas profesionais como 
para experiencias interesantes 
para a súa actividade de aula.

Intercambiar experiencias, 
coñecementos, actividades…, par-
ticipando nas diferentes opcións 
promovidas por Internet.

Facilitar o uso dos medios in-
formáticos ao alumnado con 
NNEE e nas tarefas de apoio e 
reforzo educativas.

Lograr a integración das TIC como 
un medio dinámico de comuni-
cación (contacto e información).

A través da ANPA, poñer en mar-
cha mecanismos que favorezan a 
adquisición de destrezas TIC entre 
pais e nais.

Favorecer o perfeccionamento do 
profesorado e a súa utilización nas 
tarefas habituais do centro: pro-
gramacións, memorias, plans…

Potenciar actividades de partici-
pación de toda a comunidade ed-
ucativa nas diferentes actividades 
do centro: páxina web, blogs, 
actividades culturais…

Mellorar a adecuación física (insta-
lación eléctricas, etc) do centro ao 
uso de elementos TIC.

3. OBXECTIVOS
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OBXECTIVOS ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORAL-
IZACIÓN

METODOLOXÍA INDICADOR LOGRO

Coñecer e usar 
as ferramentas 
informáticas que 
lles permitan o 
acceso ao mundo da 
información (áreas do 
currículo e adquisición 
de habilidades e 
destrezas).

Alfabetizar dixitalmente:
  
E. Infantil
• Uso de dispositivos táctiles. 
• Manexo de xogos didácticos sinxelos.
• Encendido e apagado de dispositivos.
• Inicio no uso do teclado.
• Uso de iconas para acceder a 

programas. 
• Abrir e comezar a usar o procesador de 

textos. Saída pola impresora.  
Gardar información.

• Debuxar con Tuxpaint.
• Inicio no uso do EDI.

Todo o 
profesorado 
que 
interveña 
na docencia 
directa.

Tarefa 
permanente, 
deseñada para 
ser conseguida 
nos remates de 
ciclo.

Para todas as 
actividades 
relacionadas co 
alumnado.
Principio de 
actividade:
Autonomía.
Estratexias 
que rompan a 
dicotomía xogo/
traballo.

Nas actas de cada un 
dos niveis.

1º e 2º EP
• Teclado
• Entorno Windows: ventás e programas.
• Editor de textos (Open Office): título, 

imaxe e texto.Navegación por internet: 
webs coñecidas.

• Debuxar con Tuxpaint.
• A cámara dixital.

Principio de 
relevancia:
Ao través 
de contidos 
significativos.

4. ACCIÓNS
A

LU
M

N
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OBXECTIVOS ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORAL-
IZACIÓN

METODOLOXÍA INDICADOR LOGRO

3º  e 4º EP 
 
Teclado.
Entorno Windows/linux: arquivos e 
cartafoles.
Editor de textos (Open Office): formato de 
imaxe e  texto.
Navegación por Internet: ferramentas 
escolares e buscadores.
Debuxar con Tuxpaint.
Elaborar presentacións multimedias 
básicas.
A cámara dixital.
Gardado en dispositivos externos.
A gravación de sons.

Principio de 
integración:
Con progresiva 
integración de 
todas as accións 
nas diferentes 
áreas do currículo.

Principio de 
subsidiariedade:
As TIC deben 
introducirse como 
un medio e non 
como un fin en si 
mesmo.

5º e 6º EP
• Iniiciación plataforma E-dixgal.
• Navegar por Internet: uso de recursos 

en tarefas escolares e cotiás habituais: 
dicionarios, tradutores, biblioteca, 
viaxes, xornais, etc. 

• Desenvolvemento de estratexias 
intelixentes de busca.

• Deseño de traballos de investigación 
e documentación mediante 
enciclopedias dixitais  e contidos da 
rede en xeral.

• Envío e recepción de traballos e 
documentos variados a través da 
plataforma E-dixgal.

• Elaboración de presentacións 
multimedias.

• Iniciarse na publicación de contidos 
multimedia.

Principio de 
cooperación:
As TIC deben 
supoñer a mellora 
do traballo en 
equipo.

Principio de 
moderación:
O uso das TIC debe 
supoñer unha 
actuación tolerante 
e non acaparadora 
dos medios 
informáticos por 
parte do alumnado.
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OBXECTIVOS ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORAL-
IZACIÓN

INDICADOR DE LOGOR

Potenciar a capacidade de 
razoamento do alumnado, 
a súa motivación e o seu 
afán de coñecemento.

Accións reflectidas nas programacións de aula e 
que se resumen por áreas no anexo A.

Titores/as e 
docentes en 
xeral.

Anuais. Actas de avaliación de 
ciclos.

Utilizar o ordenador como 
medio de integración, de 
creación, de cooperación 
e de expresión das propias 
ideas.

Participar na elaboración de contidos para logo 
introducir na páxina web do colexio e/ou bitácoras 
–aproveitamento deses contidos para posterior 
elaboración-.

Participar na elaboración de bitácoras do colexio e 
aproveitamento dos seus contidos.

Cíber-recreos (permitir o uso do ordenador na 
biblioteca con actividades carácter formativo; 
consulta, elaboración de traballos...)

Titores/as e 
docentes en 
xeral.

Profesorado 
responsable 
dos diferentes 
blogues: 
biblioteca, TIC

Profesores/as 
responsables de 
biblioteca.

EDL.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

Abundancia de textos e 
imaxes de dominio público 
na web institucional 
introducidos polo 
alumnado.

Abundancia de textos e 
imaxes de dominio público 
nos blogues institucionais 
introducidos polo 
alumnado.

Segundo se exprese no 
programa respectivo.

Ubicación na web do 
colexio de varios podcast.
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OBXECTIVOS ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORAL-
IZACIÓN

INDICADOR DE LOGOR

Fomentar o uso dos 
medios informáticos como 
forma de romper coas 
desigualdades sociais e de 
xénero.

Nas programacións de aula

Colaborar na elaboración das bitácoras do colexio 
afondando nos temas que inciden sobre esta 
problemática.

Profesor/a 
responsable 
do Plan Proa e 
coordinador/a do 
Plan.

Equipos TIC  e 
os responsables 
das distintas 
bitácoras.

Permanente.

Terceiro 
trimestre.

Actas de avaliación de cada 
nivel educativo.

Inclusión de actividades 
TIC e dos seus resultados 
na revista Remuiños 
(mención ou imaxes 
relacionadas, ligazóns de 
hipertexto...).
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OBXECTIVOS ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORAL-
IZACIÓN

INDICADOR DE LOGOR

Empregar as TIC para a 
mellora do traballo cotián e 
as actividades de aula.

Establecer relacións de comunicación  entre o 
profesorado para compartir espazos  e portais de 
interese que se poidan atopar na rede útiles para as 
actividades de aula.
 

Proxección da axenda de actividades para o profe-
sorado no panel informativo –pantalla de proxec-
ción- da entrada do colexio..

Xestión da páxina web do colexio:
 . Introdución de contidos por parte do profe-
sorado.
          . Mantemento xeral

Xestión da información relacionada co alumnado no 
XADE. Fomentar o uso da APP ABALAR MÓBIL

Promoción e uso do software libre e en galego.

Coordinador TIC.

 

Equipo TIC.

Coord. TIC/Pro-
fes.
Dirección.

Profesorado titor 
máis especialis-
tas.
Secretaría.

Coordinador TIC 
e resto do profe-
sorado.

Permanente.

 

Permanente.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

Memoria TIC de final de 
curso.

Memoria TIC.

Memoria TIC.

Informe de Secretaría.

Memoria TIC.

Utilizar o ordenador como 
medio de integración, de 
creación, de cooperación, 
de comunicación e de ex-
presión das propias ideas.

Creación e mantemento de bitácoras:
 De aula
 De departamento (varios)

Por nomear.
Coordinador/a 
bibl.
Coordinador TIC.
Outros.

Permanente. Memorias de biblioteca e 
TIC.

Facilitar o uso dos medios 
informáticos ao alumnado 
con NEAE e nas tarefas de 
apoio e reforzo educativas.

Actividades de reforzo, apoio e ampliación coas TIC. Equipo de ori-
entación.

Permanente Memoria de orientación.

P
R

O
FE
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R
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OBXECTIVOS ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORAL-
IZACIÓN

INDICADOR DE LOGOR

Lograr a integración 
das TIC como un medio 
dinámico de comunicación 
(contacto e información).

Introdución de formularios relacionados coa admin-
istración de secretaría por parte das familias.

Uso da APP ABALAR MÓBIL

Equipo directivo. Permanente Informe de Secretaría.

A través da ANPA, poñer en 
marcha mecanismos que 
favorezan a comunicación 
vía web coas familias

Uso e publicación de contidos a través da sección 
de Pais e Nais da web do colexio. 

ANPA apoio co 
apoio do equipo  
TIC.

Todo o curso Panel informativo da en-
trada.

Publicacións variadas.

Favorecer o perfecciona-
mento do profesorado e a 
súa utilización nas tarefas 
habituais do centro: pro-
gramacións, memorias, 
plans…

Sesións presenciais de formación e introdución as 
aulas ABALAR a través da plataforma E-dixgal.

Coordinador TIC.

Equipo TIC.

Primeiro 
trimestre.

Segundo 
trimestre.

Memoria TIC.

Memoria TIC.

Mellorar a adecuación 
física (instalación eléctricas 
e de rede) do centro ao uso 
de elementos TIC.

Proveer dunha suficiente dotación orzamentaria 
(pendente da administración)

Equipo directivo.
Equipo TIC.

Coordinadores 
de Biblioteca e 
TIC.

Equipo directivo.

Terceiro tri-
mestre.

Terceiro tri-
mestre.

Inicio de 
curso.

Memoria TIC.

FA
M
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OBXECTIVOS ACCIÓNS RESPONSABLE TEMPORAL-
IZACIÓN

INDICADOR DE LOGOR

Incrementar a dotación de 
recursos TIC.

Potenciar o “curruncho informático” das aulas de E. 
Infantil con máis dispositivos por aula. 

Dotar ao centro cun panel de novas informatizado  
na entrada  do centro.

Fornecer dunha suficiente dotación orzamentaria 
(administración).

Equipo directivo.

Equipo directivo.
Equipo TIC.

Equipo directivo.

Equipo directivo.

Inicio de 
curso.

Ao longo do 
curso esco-
lar.

Inicio de 
curso.

Memoria PXA.

Memoria PXA.

Memoria PXA.

Incrementar o uso tec-
nolóxico na biblioteca.

Fichar todos os fondos da biblioteca no programa 
Meiga.

Plan de uso dun videoproxector na biblioteca.

Equipo de Biblio-
teca.

Equipo de biblio-
teca.

Ao longo do 
curso.

Inicio de 
curso.

Memoria da Biblioteca.

Inicio de curso.

C
O

LE
XI

O
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As consignadas na Orde de 17 de xullo de 2007 (DOG 24 de xullo) no seu artigo 14º, a saber:

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.

Avaliación inicial ou diagnóstica A que valore a implantación das TIC no centro e proporcione os obxec-
tivos para o Plan TIC do curso entrante.

Avaliación continua De carácter formativo ao longo do curso escolar. Busca avaliar se se 
van cumprindo os obxectivos do Plan TIC propoñendo rectificacións ou 
revisións.

Avaliación final A que quitará as conclusións pertinentes do realizado ao longo do cur-
so propoñendo novos obxectivos.

CRITERIOS Grao de consecución das actividades propostas no Plan anual TIC.

Calidade dos materiais producidos.

Grao de implicación do profesorado do centro.

Grao de incidencia das ferramentas TIC na práctica docente.

Extensión do proxecto a toda a comunidade educativa.
        

5. A COORDINACIÓN - FUNCIÓNS

6. AVALIACIÓN
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ANEXOS
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