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1. Introdución 

Coa finalidade de que as tecnoloxías da información e a comunicación se incorporen como un
recurso mais aos procesos de ensino-aprendizaxe, e preciso elaborar 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 ( tecnoloxías
da información e da comunicación ) nos ofertan. 

As tecnoloxías da información e comunicación (TIC) son un conxunto de técnicas e dispositivos
avanzados  que  posibilitan  o  almacenaxe,  procesado,  presentación  e  transmisión  de  datos.  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  na  vida  dos  nen@s,  fannas
imprescindibles nos centros educativos, de modo que o alumnado adquira os coñecementos e
habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización. 

A finalidade das  TIC é,  polo  tanto,  a  mellora da  calidade da  formación do noso alumnado,
facilitando a aprendizaxe e a comunicación nas diferentes etapas educativas, comezando cunha
aproximación a elas xa dende a etapa de infantil. 

O ordenador converteuse nun instrumento de traballo imprescindible na nosa sociedade e é por
tanto necesario estimular e fomentar o uso destas tecnoloxías no proceso de ensino - aprendizaxe
dentro da escola. 

O alumnado,  ao rematar a escolarización obrigatoria,  ten que ter  acadado unha competencia
dixital,  que  consista  en  dispoñer  de  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e  comunicar
información, para transformala en coñecemento. 

Co desenvolvemento que teñen as TIC na sociedade, que supoñen novos xeitos de comunicación
e cambios radicais nas actitudes dos nen@s e xuventude, non nos podemos quedar ao marxe. A
sociedade da información e a comunicación está a producir cambios revolucionarios en tódolos
aspectos da nosa sociedade; polo que, a necesidade da implantación das novas tecnoloxías na
educación de hoxe en día é incuestionable. A educación, por tanto, lonxe de quedar ao marxe, ten
que emerxer como un dos campos mais activos de tal revolución. 

As TIC ofrécennos novas posibilidades didácticas e por tanto un reto para o profesorado que
debe afrontar con decisión,  e ser integradas nos procesos de ensinanza-aprendizaxe como un
recurso potente e imprescindible. 
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2. Marco lexislativo 

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE do 4 de maio de 2006) 

Capítulo 1 , Art.13. Obxectivos. 

A educación  infantil contribuirá  ao  desenrolo  nas  nenas  e  nenos  das  capacidades  que  lles
permitan: 

f) Desenrolar habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

Capítulo 2, Art.17. Obxectivos. 

A educación primaria contribuirá ao desenrolo nos nenos e nenas das capacidades que lles
permitan: 

i)Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación
desenrolando un espíritu crítico ante os mensaxes que reciben e elaboran.

Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da  educación infantil na
Comunidade Autónoma de Galicia(DOG do 23 de xuño de 2009). 

Anexo 1, punto 1.3. Currículo do segundo ciclo de infantil. 

No apartado da Área: linguaxes: comunicación e representación. 

Bloque 3. Linguaxe audiovisual. 

A linguaxe audiovisual  e as tecnoloxías da información e a comunicación presentes na vida
infantil requiren un tratamento educativo que, a partir do uso apropiado, inicie as nenas e os
nenos na comprensión das mensaxes audiovisuais e na súa utilización adecuada. 

A educación  sobre  e,  en  especial,  cos  medios  de  comunicación debe  iniciarse  desde  idades
temperás. A planificación do uso do ordenador e de toda a tecnoloxía debe estar pensada como
un recurso e ferramenta máis de que dispón o profesorado, igual que un libro ou o encerado e,
como tal, debe estar recollido o seu uso. 

Nos obxectivos deste bloque, o número 13: 

Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC (ordenadores, a Internet, encerado
dixital  interactivo,  escáner,  video….  (como  ferramentas  de  busca  de  información,  creación,
expresión e comunicación). 

Anexo 2. 

A LOE establece oito competencias básicas que o alumnado debe desenvolver e acadar ao longo
do ensino básico. 
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Aínda que estas veñen indicadas para o ensino obrigatorio, é preciso que o seu desenvolvemento
se inicie desde o comezo da escolarización, de xeito que a súa adquisición se realice de forma
progresiva e coherente. 

Estas  competencias,  polo  tanto,  orientarán  e  impregnarán  o  currículo  de  educación  infantil,
téndose como referentes que guíen a práctica educativa e condicionen o tratamento das áreas. 

Unha desas competencias é: Tratamento da información e competencia dixital. 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar
información  e  mais  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 tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial
para  informarse,  aprender  e  comunicarse.  Está  asociada  coa  busca,  selección,  rexistro  e
tratamento ou análise da información, utilizando técnicas e estratexias diversas para acceder a ela
segundo a fonte a que se acuda e o soporte que se empregue: oral, impreso, audiovisual, dixital
ou multimedia. 

O  tratamento  da  información  e  a  competencia  dixital  implican  ser  unha  persoa  autónoma,
responsable,  crítica  e  reflexiva  ao  seleccionar,  tratar  e  utilizar  a  información,  así  como  as
distintas ferramentas tecnológicas. Tamén ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da
información disponible, contrastándoa cando é necesario e respectando as normas de conduta
acordadas socialmente para regular o uso da información. 

Se desde a educación infantil se quere contribuír a mellorar esta competencia, é preciso que se
propoñan situacións nas cales sexa necesario resolver problemas reais, para o cal se recorrerá ao
tratamento da información e ao uso dos recursos tecnolóxicos disponibles.

Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na
Comunidade Autónoma de Galicia(DOG do 9 de xullo de 2007). 

No seu artigo 3, obxectivos da educación primaria, apartado i)

Iniciarse na utilización, para a aprendizaje, das tecnoloxías da información e da comunicación,
desenvolvendo un espíritu crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. 

Anexo 1 (Competencias básicas) 

4.- Tratamento da información e competencia dixital. 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar
información,  e  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  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  como  elemento
esencial para informarse, aprender e comunicarse. 
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Está asociada coa procura, selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando
técnicas e estrategias diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o soporte que
se utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia). Require o dominio de linguaxes
específicas básicas (textual, numérica,  icónica, visual,  gráfica e sonora) e das súas pautas de
descodificación  e  de  transferencia,  así  como  aplicar  en  distintas  situacións  e  contextos  o
coñecemento dos diferentes tipos de información, das súas fontes, das súas posibilidades e da súa
localización, así como as linguaxes e soportes máis frecuentes en que esta adoita expresarse. 

Dispoñer  de  información  non  produce  de  forma  automática  coñecemento.  Transformar  a
información  en  coñecemento  esixe  de  destrezas  de  razoamento  para  organizala,  relacionala,
analizala,  sintetizala  e  facer  inferencias  e  deducións  de  distinto  nivel  de  complexidade;  en
definitiva, comprendela e integrala nos esquemas previos de coñecemento. Significa, así mesmo,
comunicar a información e os coñecementos adquiridos empregando recursos expresivos que
incorporen, non só diferentes linguaxes e técnicas específicas, senón tamén as posibilidades que
ofrecen as tecnoloxías da información e da comunicación. 

Ser  competente  na  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  como
instrumento  de  traballo  intelectual  inclúe  utilizalas  na  súa  dobre  función  de  transmisoras  e
xeradoras de información e de coñecemento.

Utilizaranse na súa función xeradora ao empregalas, por exemplo, como ferramenta no uso de
modelos de procesos matemáticos, físicos, sociais, económicos ou artísticos. Así mesmo, esta
competencia permite procesar e xestionar adecuadamente información abundante e complexa,
resolver  problemas reais,  tomar decisións,  traballar  en contornos colaborativos  ampliando os
contornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizaxe formais e informais,
e xerar producións responsables e creativas. 

A competencia dixital inclúe utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación extraendo
o seu máximo rendemento a partir da comprensión da natureza e modo de operar dos sistemas
tecnolóxicos, e do efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e sociolaboral. Así mesmo,
supón manexar estrategias para identificar e resolver os problemas habituais de software e de
hardware que vaian xurdindo. Igualmente, permite aproveitar a información 

que proporcionan e analizala de forma crítica mediante o traballo persoal autónomo e o traballo
colaborativo, tanto na súa vertente sincrónica como diacrónica, coñecendo e relacionándose con
contornos físicos e sociais cada vez máis amplos. Ademais de utilizalas como ferramenta para
organizar a información, procesala e orientala para conseguir obxectivos e fins de aprendizaxe,
traballo e lecer previamente establecidos. 

En  definitiva,  a  competencia  dixital  comporta  facer  uso  habitual  dos  recursos  tecnolóxicos
disponibles para resolver problemas reais de modo eficiente. Ao mesmo tempo, posibilita avaliar
e  seleccionar  novas  fontes  de  información  e  innovacións  tecnolóxicas  a  medida  que  van
aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

En  síntese,  o  tratamento  da  información  e  a  competencia  dixital  implican  ser  unha  persoa
autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e
as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e
reflexiva  na  valoración  da  información  disponible,  contrastándoa  cando  fora  necesario,  e
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respectar as normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as
súas fontes nos distintos soportes. 

Anexo 5. Plan de introdución das tecnoloxías da información e da comunicación.

Cada centro educativo elaborará o plan TIC e será incluído no PEC (Proxecto Educativo de
Centro). 

Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obligatoria, acade unha competencia
dixital. 

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. 

3. Finalidades do Plan TIC 

- Incorporación das TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe, como un recurso moi valioso para
o ensino. 

- Aplicación das TIC ao traballo da aula, como peza clave na educación. 

- Adquisición de coñecementos e habilidades necesarias para o seu uso nos contornos de
aprendizaxe, familiares e de lecer. 

- Utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender e          comunicarse.

- Acadar unha competencia dixital, propia destas etapas educativas. 

4. Grupo de dinamización do Plan TIC 

4.1. Composición: 

 A persoa dinamizadora ou coordinadora das TIC do centro. 

 Un grupo de profesorado de cada unha das distintas etapas educativas e ciclos.

4.2.-Definición e funcións:

A Orde do 17 de xullo do 2007 (D.O.G. do 24 de xullo de 2007), no seu Artigo 13º.- Definición
da dinamización das tecnoloxías da información e da comunicación, di o seguinte:

“Nos  centros  educativos  poderá  designarse  unha  persoa  encargada  das  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación,  que  terá  como  obxectivo  o  mantemento  cotián  dos
equipamentos informáticos  do centro,  así  como o soporte  no seu uso didáctico ao resto dos
profesores do claustro”.
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No seu Artigo 14º.- Funcións da dinamización das tecnoloxías da información e a comunicación,
di o seguinte:

“En colaboración co profesorado do equipo, serán 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”.

4.3.-Tarefas do equipo de TIC

 Dar  a  coñecer  ao  resto  da  comunidade  as  normas  de  funcionamento  da  aula  de
Informática, recursos e equipamento informático.

 Elaborar os horarios de uso da aula de Informática.

 Garantir o bo funcionamento dos equipos.

 Ofrecer recursos educativos aos diferentes niveis.

 Actualizar e revisar os equipos.

 Mercar e/ou instalar consumibles, tóners das impresoras.

 Organizar/clasificar os materiais físicos e inventarialos.

 Limpeza dos ratos de bóla e dos teclados.

 Responsabilizarse do Plan TIC e dos recursos didácticos da aula de informática.
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 Realizar,  coordinar  e  executar  a  formación do profesorado en canto ao seu itinerario
formativo de acordo cos asesores (CEFORE, SIEGA)

 Avaliar o grao de cumplimento do PLAN TIC.

 Facilitar  o  uso  cotián  das  ferramentas  informáticas  ao  conxunto  de  profesores/as  do
claustro.

5. Contexto 

5.1.- Aspectos que condicionan este Plan

O CEIP.  “A IGREXA-CALO” está  situado no medio  rural,  no Concello  de  Teo,  próximo a
Santiago de Compostela.

O colexio é un Centro de Educación Infantil e Primaria de dúas liñas, con 6 aulas de Educación
Infantil e 12 de Educación Primaria. 

A situación económica da maioría das familias é de tipo medio. En canto a formación académica
e cultural dos pais é tamén de tipo medio. 

A maioría do alumnado do centro é da propia parroquia de Calo e de parroquias lindantes, aínda
que tamén, debido a súa proximidade, asisten nenos do Milladoiro. 

Nos  últimos  anos  matriculouse  alumnado  que  proven  de  sistemas  educativos  estranxeiros,
nalgúns casos chegan sen coñecemento das nosas linguas. 

Unha  porcentaxe  elevada  das  familias  conta  con  ordenador  e  conexión  a  internet  nos  seus
fogares.
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6.- Recursos do Centro:

6.1.-Recursos humanos:

PERSOAL DOCENTE 

Educación infantil.................................6+2 apoios.

Ensino primario.....................................11

Esp. Lingua Francesa………………….1 

Esp.Lingua Inglésa.................................2 

Educación Física.....................................2

Música………………………................1

Esp. Pedagoxía Terapéutica (PT) …......1 (Prov.) 

Esp.Audición e Linguaxe.......................1 

Orientador...............................................1 

Relixión...................................................2 (1 horario parcial) 

PERSOAL NON DOCENTE :

Conserxe................................................1 

Coidadora...............................................1 

Persoal de cociña....................................4

O número de profesores no Claustro é de 29 na actualidade, 25 con carácter definitivo. 

6.2.-Recursos materiais:

 ESPAZOS E EQUIPOS
As instalacións coas que conta o centro son as seguintes: 

 8 aulas
 biblioteca compartida con educación musical
 aula de informática 
 departamento de Orientación
 aula de Pedagoxía Terapéutica (PT)
 aula de Audición e Linguaxe   (AL)
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 sala de profesorado
 3 despachos para os membros do equipo directivo

O centro dispón tamén de 1 polideportivo de carácter municipal, 1 comedor, 1 patio ao aire libre
( unha parte delimitada só para Educación Infantil) , dispón tamén de campo de fútbol e unha
pista de minibasket, e 1 patio cuberto.

O Centro ten en tódalas aulas cableado de conexión a Internet. 

No tocante a equipos: 

Ordenadores de mesa: 

 Aulas de Ed. Infantil

 Aulas de Primaria

 Aula de Informática

 Biblioteca e Aula de Música

 Aula de P.T.

 Aula de A.L.

 Dpto. Orientación

 Sala de profesores

 Dirección

 Secretaría

 Xefatura de Estudos

 Conserxería

Ordenadores portátiles: 

 Aulas de Ed. Infantil

 Aulas de Primaria

 Aula de Informática

 Biblioteca e Aula de Música

 Aula de P.T.
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 Aula de A.L.

 Dpto. Orientación

 Sala de profesores

 Dirección

 Secretaría

 Xefatura de Estudos

 Conserxería

Impresoras: 

Dispoñemos de distribuídas polo centro. 

PDI: 

-1 na Aula de informática.

-6 nas aulas de Educación Infantil.

Canóns:

-1 na aula de informática.

-6 nas aulas de Educación Infantil.

-1 na Biblioteca e aula de Música.

-1 no comedor.

-2 en dúas aulas de Primaria.

-3 pendentes de colocar
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7. Obxectivos xerais do Plan TIC.

7.1.-Obxectivos do Centro

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

-  Potenciar  o  emprego  das  TIC  como  ferramenta  de  traballo  no  proceso  de  ensino  -
aprendizaxe. 

-  Favorecer  o  perfeccionamento  do  profesorado nas  TICs e  a  súa  utilización  nas  tarefas
habituais do Centro: Programacións, memorias, plans,… 

- Facilitar o acceso a estas ferramentas por parte dos alumnos con necesidades educativas
especiais e nas tarefas de apoio e esforzo de aprendizaxes. 

-  Conquerir  que  o  alumnado  acceda  o  mundo  de  internet  con  capacidade  de  busca  de
información e de tratamento crítico da mesma. 

- Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores
sociais e de respecto doutras costumes e outras formas de vida. 

     - Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa nas    
           diferentes actividades do Centro: festivais, conmemoracións, celebracións....

7.2.-Obxectivos do profesorado

 Mellorar o plantexamento pedagóxico a través das TIC.

 Empregar  as  TIC  para  o  traballo  cotián  e  as  actividades  de  aula:  programacións,
actividades, controis, fichas, avaliación.....

 Saber consultar e sacar información a través das TIC, tanto para temas profesionais como
para experiencias de interese para a súa actividade docente.

 Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades a través de Internet.

 7.3. Obxectivos do alumnado 

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

  Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilicen as pautas axeitadas
para acadar a información precisa. 

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

 Potenciar a comunicación con nenos e nenas da súa contorna e fóra da súa contorna
próxima.
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 Utilizar programas e contornos que faciliten a súa aprendizaxe das diferentes áreas do
currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas.

 Dotar  ao  alumnado  de  estrategias  para  obter  e  xestionar  a  información  conseguida
mediante o uso das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 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. 

 Favorecer  a  superación  das  limitacións  de  acceso  ás  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación derivadas das desigualdades sociais.

7.4.-Obxectivos da Comunidade educativa

 Lograr  a  integración  das  TIC como  un  medio  dinámico  de  comunicación,  sendo  un
elemento común de información e contacto con todos os axentes do proceso educativo
facilitando a conexión entre eles.



8.- Obxectivos a longo e curto prazo, actividades, metodoloxía e     avaliación
por ciclos

8.1. Obxectivos a longo prazo:

1.-   Potenciar e colaborar na xeneralización do aproveitamento dos recursos     informáticos
tanto por parte do profesorado como polo noso alumnado e as súas familias,familiarizándoos
con estes e desenvolvendo hábitos, destrezas e habilidades que lle axuden a interactuar coas
novas tecnoloxías da información e da comunicación.

2.-Espertar  o  interese  polo uso de Internet  e  ofrecer  pautas  para acceder  á   información
precisa e ampliar os coñecementos.

3.- Potenciar o emprego dos encerados dixitais interactivos dispoñibles no centro.

4.- Iniciar, nalgúns casos, xeneralizar e consolidar o cambio pedagóxico coa adaptación dos
deseños curriculares e programacións didácticas aos novos ámbitos de aprendizaxe:

           · Busca, selección e presentación da información significativa.
           · Traballo cooperativo e colaborativo
           · Autoaprendizaxe e autorreforzo.
           · Ampliación de contidos
           · Atención á diversidade.

5.-Posibilitar a toda a Comunidade Educativa o acceso e a incorporación ás    Tecnoloxías,
facilitando o uso e manexo das ferramentas máis comúns:

           

mailto:ceip.igrexa.calo@edu.xunta.es


CEIP  A  IGREXA – CALO

Lugar Fixó, 14 – Calo. (San Xoán)
15866 – Teo. (A Coruña)
Tfno. 881866483
e-mail: ceip.igrexa.calo@edu.xunta.es
www.edu.xunta.gal/centros/ceipigrexacalo/

           · Difusión do uso dos ordenadores e programas básicos.
           · Disposición dun horario de uso da aula de informática.
           · Realización de actividades conxuntas dos distintos sectores usando as TIC

6.-Potenciar os procesos de formación continua do profesorado na utilización das TIC

7.- Promover a calidade dos procesos coas novas tecnoloxías a través dunha intranet cun
repositorio  de contidos e servizos en rede para o profesorado e alumnado tanto de xeito
individual como colectivo.

8.- Prestar á Comunidade Educativa diversos servizos:
           
            · Teletramitación de xestións administrativas
            · Información xeral e específica do centro
            · Notificacións e información académica a pais e nais
            · Apoio e asistencia ao alumnado
            · Acceso ás publicacións e actividades extraescolares do Centro.

8.2. OBXECTIVOS a curto prazo:

 2º Ciclo de Educación Infantil

-Aprender o uso do rato.

-Familiarizarse co computador.

-Manexar  aplicacións  e  programas  que  lles  permitan  desenvolver  habilidades,  actitudes   e
coñecementos relacionados cos obxectivos curriculares.

-Toma de contacto do nen@ co ordenador.

-Familiarizalos coas novas tecnoloxías.

-Deseñar actividades de aula con apoio informático.

-Estimular as capacidades de atención e observación.

-Desenrolar a motricidade fina, coordinación óculo-manual, orientación espacial.

-Favorecer a socialización (traballo en equipo, compartir).

-Elaborar material propio (quebracabezas, sopas, asociacións...)
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Educación Primaria

 Primeiro Ciclo de Primaria

1.- Coñecer os elementos básicos do computador: pantalla, teclado, rato e o seu uso.

2.- Coñecer algunhas funcións básicas e imprescindibles dos sistemas operativos:   manexo de
fiestras (minimizar, maximizar), abrir programas, apagar o computador, etc...

3.- Manexar programas educativos relacionados cos obxectivos do currículo do Ciclo.

4.- Iniciarse no manexo dun procesador de textos. Coñecer as funcións básicas que lle permitirán
crear traballos:  coñecer teclas básicas do teclado, escribir  textos, gardar erecuperar arquivos,
imprimir, incluír unha imaxe no texto. -Iniciarse na navegación en internet:seguir ligazóns dentro
de páxinas adaptadas ao seu nivel.

 Segundo Ciclo de Primaria

1.-Coñecer aspectos básicos dos sistemas operativos: traballar con máis dunha fiestra.

2.- Utilizar programas educativos relacionados cos obxectivos do currículo do Segundo Ciclo de
Primaria.

3.-Coñecer o funcionamento básico dun programa de edición de imaxes creando figuras simples,
editando estas figuras, cambiando o groso, borrando, enchendo de cor, creación de imaxes máis
complexas a partir destas figuras simples.

 Utilizar as funcións máis importantes dun procesador de textos que permitirán a creación
de documentos ( gardar/abrir, manexo do teclado para escribir textos)

  e outros carácteres de uso corrente (puntos,interrogación,paréntese..., imprimir,   
            incluír imaxes no texto, edición do texto: cambios en estilos, cortar e pegar texto 
            e imaxes)

4.- Aprender a navegar pola web: moverse en internet seguindo ligazóns, usar un buscador para
localizar información e fotos na web, visita e uso de páxinas educativas.

5.- Saber enviar e recibir correos electrónicos.

 Terceiro Ciclo de Primaria

1.- Coñecer os aspectos básicos dos sistemas operativos que dean ao alumno autonomía para
utilizalos.

2.- Utilizar programas educativos relacionados cos obxectivos do currículo do Terceiro Ciclo de
Primaria.

3.- Coñecer e usar todas as funcións importantes dun procesador de textos.
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4.- Coñecer e usar unha Folla de Cálculo: Inserción de texto/número, uso de celas e fórmulas,
operacións básicas na cela e entre celas, coñecemento dalgunhas funcións básicas.

 Usar un programa de edición de imaxes.

8.3. ACTIVIDADES por ciclos:

 EDUCACION INFANTIL

-Aprender a usar o rato de forma correcta e cómoda : Movemento. Pulsar botón esquerdo para
efectuar seleccións e executar accións. Pulsar e arrastrar para mover elementos. Dobre clic para
executar accesos directos do escritorio.

-Aprender a usar o teclado: Uso de cursores para moverse pola pantalla. Uso de teclas concretas
marcadas con "gomets"

-Seleccionar iconos do escritorio para executar programas sinxelos.

-Acender e apagar o ordenador correctamente.

-  Manexar  axeitadamente  xogos  e  actividades  prácticas  a  través  de  programas  educativos
adaptados para estes niveis, sobre todo actividades do programa CLIC .

 PRIMEIRO CICLO 

- Acender e apagar o ordenador de xeito correcto.

- Usar o rato de forma correcta e cómoda : Movemento. Pulsar botón esquerdo para efectuar
selección e executar acción. Pulsar e arrastrar para mover elementos. Dobre

clic para executar accesos directos do escritorio.

-Aprender a usar o teclado: Uso de cursores para moverse pola pantalla. Iniciación ao uso do
teclado con actividades lúdicas.

- Seleccionar iconos do escritorio para executar programas. 

- Realizar dictados con procesador de textos cambiando tamaño, cor e fonte.

 Usar programas de cálculo mental e operacións, xeometría e debuxo.

 Inserir imaxes xunto a un texto.

- Actividades de uso de Internet para aproveitar páxinas dirixidas a nenos e nenas desas idades de
carácter educativo ou lúdico.

- Intercambio, coas TIC, de produccións do alumnado con outros Centros.
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-Difusión na intranet, na web ou blog do Centro de produccións do alumnado.

 SEGUNDO CICLO

ÁREA DE LINGUA ESPAÑOLA

- Realizar dictados con corrección ortográfica (procesador de textos).

-  Elaborar traballos coidando o gusto e a estética(non usar moitos tipos de letras no mesmo
documento, inserir imaxes)

 Realización  de  xornais  ou  revistas  que  poidan  ser  lidos  polo  resto  da  comunidade
educativa.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

- Realizar cálculo mental e escrito.

-  Utilizar  recursos  do  ordenador  :calculadora  para  corrixir  e  comprobar  os  resultados  das
operacións.

-  Buscar  en  Internet  páxinas  educativas  que  traten  as  unidades  didácticas  que  se  teñan
programadas e seleccionar a información que sexa máis conveniente, útil e interesante.

- Procurar e seleccionar información sobre os diferentes temas.

- Usar responsablemente o ordenador e Internet.

ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS).

-  Usar  software  de  tipo  lúdico  que  permita,  por  unha  banda,  enriquecer  o  vocabulario  dos
alumnos e alumnas e, por outra, fomentar as destrezas básicas: comprensión e expresión oral e
escrita.

 Realizar  actividades  no  procesador  de  textos  para  a  práctica  e  afianzamento  do
vocabulario e estructuras gramaticais, así como para mellora da ortografía.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MÚSICA

-  Utilizar  o  ordenador  como  reproductor  de  contidos  multimedia:  presentación  unidades
didácticas, vídeos, cd´s, etc.

- Usar os recursos do ordenador para realizar exercicios de discriminación auditiva:

- Sons de animais.
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- Sons da natureza.

- Sons que producen obxectos cotiáns.

- Sons musicais.

- Usar o ordenador para realizar audicións de pezas musicais diversas e cancións.

- Incluíndo tamén a posibilidade de gravar e reproducir pezas gravadas polos propios alumnos e
a posibilidade de enviar eses arquivos a outros nenos/as para que os escoiten.

 Usar o ordenador para reproducir cancións en karaoke.

PLÁSTICA

-Potenciar  o  uso de programas de debuxo como Tuxpaint  para desenvolver  a  capacidade de
composición de formas, cores, etc.

-Fomentar a realización de portadas para mellorar a presentación dos traballos a realizar nas
distintas áreas.

EDUCACIÓN FÍSICA

-Buscar e seleccionar a través da rede contidos relacionados coa educación física, o deporte e os
seus valores correspondentes:

- Paz, coeducación, cooperación competición, xogo, etc.

- Actividades en Clic e Javaclic.

- Os deportes na escola.

 Música para a expresión corporal.

 TERCEIRO CICLO:

ÁREA DE LINGUA

* Realizar dictados con corrector ortográfico (procesador de textos)

* Utilizar Internet para realizar diferentes procuras segundo as diferentes unidades didácticas.

*  Utilizar  o  correo  electrónico  para  intercambiar  experiencias  educativas  con outros  centros
integrados no programa no ámbito de profesorado.

*  Buscar  en  Internet  páxinas  educativas  que  traten  as  unidades  didácticas  que  se  teñan
programadas e seleccionar a información que sexa máis conveniente, útil e interesante
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(procura de autores, biografías, obras, páxinas de animación á lectura e bibliotecas)

 Ler a prensa dixital.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

*  Buscar  en  Internet  páxinas  educativas  que  traten  as  unidades  didácticas  que  se  teñan
programadas e seleccionar a información que sexa máis conveniente, útil e interesante.

* Utilizar o ordenador como ferramenta para a realización de cálculo mental.

*  Utilizar  programas  de  debuxo  para  os  contidos  de  xeometría  (plano,  polígono,ángulos,
poliedros,...)

*  Utilizar  programas  de  debuxo  para  a  representación  gráfica  das  operacións  básicas
(multiplicación, división, fraccións,...)

 Utilizar os recursos do ordenador :calculadora para corrixir e comprobar os resultados
das operacións.

ÁREA DE COÑECEMENTO DO MEDIO NATURAL E SOCIAL

· Procurar e seleccionar información sobre os diferentes temas.

·  *  Estudiar  específicamente  temas  concretos  (visita  a  páxinas  web  sobre  o  tema  a  elixir,
selección e comparación da información, procura de datos, imaxes e comparación con outras
páxinas visitadas).

*  Concienciación  do  alumnado  sobre  a  información  que  podemos  atopar  en  Internet  das
diferentes  culturas,  razas  e  crenzas,  para  o  fomento  dunha  cultura  da  paz,  a  tolerancia  e  a
responsabilidade.

* Fomentar actitudes de respecto ao medio ambiente mediante a elaboración de traballos nos que
os alumnos/as teñan que buscar e seleccionar información en sitios web de

organizacións gobernamentais e non gobernamentais que velan pola conservación da contorna,
da flora do noso planeta.

 Reforzar unidades didácticas concretas a través de Internet. Por exemplo: o sistema solar,
a fotosíntese, o tempo atmosférico...

ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

*  Usar  software  de  tipo  lúdico  que  permita,  por  unha  banda,  enriquecer  o  vocabulario  do
alumnado e,  por  outra,  fomentar  as  catro destrezas  básicas:  comprensión e  expresión  oral  e
escrita.

* Realizar actividades no procesador de textos para a práctica e afianzamento do vocabulario e
estructuras gramaticais, así como para mellora da ortografía.
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* Buscar  en Internet  información relacionada cos  costumes,  modos de vida e tradicións dos
países anglosaxóns para realizar traballos deste tipo.

* Buscar e seleccionar en Internet contos ou outros textos sinxelos en inglés para fomentar a
comprensión lectora.

PLÁSTICA

* Potenciar o uso de programas de debuxo como Tuxpaint para desenvolver a capacidade de
composición de formas, cores,...

* Fomentar a realización de portadas para mellorar a presentación dos traballos a realizar nas
diferentes áreas.

* Creación libre con recursos informáticos e realizar retoques fotográficos con carácter lúdico ou
expresivo .

8.4. Metodoloxía didáctica:

· Crear un ámbito motivador entre o uso do ordenador, as experiencias, as relacións cos demais e
cos mestres/ás que interveñen no proceso (ensino activo)

· A práctica docente coas novas tecnoloxías debe ir enfocada no sentido de que os alumnos/ás
descubran e vexan a utilidade práctica que ten para a súa vida cotiá

· Farase unha avaliación inicial para ter en conta o que o alumno/a vai ser capaz de facer diante
dun ordenador e comprobarase o nivel de cada un.

· Respectaranse os contidos de cada materia, o ordenador axudará a coñecelos e integralos.

· Utilizaranse as novas tecnoloxías para o desenvolvemento de capacidades e contidos tal como a
sociedade require, e traballaranse deste modo:

a. Se presentará a información de forma atractiva e variada

b. Se organizarán os contidos de forma que sexan doados de comprender para os alumnos/ás e de
xeito estructurado

c. Se utilizarán diversidade de recursos como por exemplo, situacións, modelos, cadros, gráficos,
resumos ou outros para orientar no labor de análise e síntese da información.

8.5. Avaliación:

Realizaremos unha avaliación inicial que facilite:

1. Os coñecementos previos que posúe do tema que imos traballar.

2. A actitude cara ao proceso de aprendizaxe.
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3. Os coñecementos no uso dos ordenadores, programas ou habilidades informáticas.

Realizaremos unha avaliación formativa continua que nos indique:

-Se vai logrando os obxectivos propostos nas distintas áreas do coñecemento. 

-  Se vai adquirindo as habilidades básicas marcadas no uso do recurso informático: uso dos
elementos  do  ordenador,  manexo  de  programas  didácticos,  navegación  pola  web,  uso  de
ferramentas básicas informática (procesador de textos, programa para debuxar, programa para
editar fotografías, uso do correo electrónico...), consulta de enciclopedias e buscadores...

- Se establece a correspondencia adecuada entre as aprendizaxes das distintas áreas e o uso dos
recursos informáticos.

Avaliación final: Resultado de analizar todo o proceso de avaliacións continuas feitas.

9. Atención ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Obxectivos

-Achegamento das TICs ao alumnado con diferentes discapacidades ou necesidades:

o Dificultades visuais:

Aumento de tamaño

Posibilidade para manipular obxectos e símbolos

o Dificultades de audición:

Emprego da ruta visual para a aprendizaxe

o Dificultades motoras: parálise cerebral, síndrome de Down, ...

Posibilidades de adaptación de punteiros, teclado..etc

o Dificultades na atención: hiperactividade, déficit de atención, alteración comportamental

Incremento de motivación

Incremento de diversidade

o Adquisición e dominio de nova lingua :

vocablos polas dúas vías:visual e auditiva

Diálogos, contos
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ACTIVIDADES:

- Actividades informatizadas no encerado dixital interactivo empregadas na labor docente diaria
con alumnado de necesidades educativas e alumnado estranxeiro que se está a incorporar no
centro acollido aos programas especiais de adquisición das novas linguas.

o Para as dificultades de audición:

Actividades que empregan a ruta visual para a aprendizaxe

o Para as dificultades motoras: parálise cerebral, síndrome de Down, ...

Actividades e recursos facilitadores

o Para dificultades na atención: hiperactividade, déficit de atención, alteración comportamental

Actividades que empreguen a diversidade de recursos.

o Para o alumnado estranxeiro que non coñece ou domina a nosa lingua:

Actividades de adquisición dunha nova lingua

10. Medidas de actuación 

1. Arranxar os equipos e impresoras avariados.

2. Dotar de ordenadores a todas as especialidades do centro. 

3. Facer  o  inventario  do  material  TIC  do  centro  (ordenadores,  impresoras,
audiovisuais…) para optimizar o seu uso e comprobar os que quedaran obsoletos
para a súa reciclaxe.

4. Determinar as normas de funcionamento para as aulas TIC e dos recursos e do
equipamento informático para o profesorado e alumnado.

5. Potenciar o emprego do EDI e os seus recursos na práctica diaria. 

6. Renovar parte dos ordenadores da Aula de informática e das demáis aulas xa que
moitos deles non funcionan ou se atopan obsoletos.

7. Establecer unha sesión semanal de asistencia dos grupos, de tódolos niveis a aula
de informática. Esta sesión sería atendida polo profesorado titor agás nos grupos
de infantil que serán atendidos polo profesorado de apoio. .Actualmente a aula de
informática conta con 13 equipos e un servidor, polo que sería moi conveniente
amplialos para ter un ordenador por alumno.
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8. Trataremos tamén de inculcar o respecto pola propiedade intelectual en contidos
culturais como música, cine, traballos, vídeo, programas informáticos. etc

11.-Plan de formación do profesorado no uso das TIC 

Solicitaremos grupos de traballo do profesorado no centro ou outras modalidades de formación
do profesorado. 

Axuda a formación interna sobre o uso do taboleiro dixital aproveitando as ideas e coñecemento
dos compañeiros/as. 

12.-Plan de avaliación anual

Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades da posta en marcha do plan.
Serán deseñadas unhas pautas para o seguimento e avaliación de xeito trimestral  do plan de
introdución das tecnoloxías da información e da comunicación polas persoas coordinadoras de
ciclo e pola persoa coordinadora do plan,  que determinarán,  cando corresponda, aspectos de
mellora. Contémplase unha avaliación final coincidindo coa Memoria Anual de Centro.

O Plan TIC  correspondente a cada unha das materias curriculares.

As iniciativas que presente a comunidade educativa. 

A detección das necesidades formativas do profesorado e analizar a posibilidade dun plan de
formación interno que permita difundir boas prácticas e aproveitar ideas e coñecementos dos
compañeiros e compañeiras docentes. 
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