
 

RESPOSTAS ÁS CUESTIÓNS 
FORMULADAS POLOS CENTROS 
EDUCATIVOS EN RELACIÓN CO 

PROXECTO ABALAR  



 

 
Cuestións de carácter xeral sobre o proxecto  

• Data de comezo 
Comezo do curso 2010-2011 

• Contido 
A información está dispoñible no seguinte enlace: 
http://www.edu.xunta.es/web/node/577 

• Cal é a infraestrutura que debe ter o centro para o 
desenvolvemento do proxecto? 
Os requirimentos técnicos mínimos que a Consellería ten 
establecido para o desenvolvemento do proxecto son: 

o Acceso a internet cunha velocidade de descarga 
de 2 Mb/s ou superior.  

o Dúas rosetas de datos en cada aula 
o Instalación eléctrica correctamente dimensionada 
para o sistema. 

• Será necesario facer algún tipo de adecuación nas aulas?  
Na data de comezo do proxecto todas as aulas 
seleccionadas deberán cumprir os requisitos técnicos 
especificados anteriormente. 

• Á hora da dotación do proxecto se terían en conta a 
matricula real do próximo curso 2010-2011 ou a deste?  
Para a estimación da dotación empregáronse os datos 
existentes e os de proxección futura. Todos os alumnos dos 
cursos seleccionados en cada centro participarán no 
proxecto. 

• A utilización de portátiles na aula suporá a desaparición dos 
libros de texto? 
Non necesariamente. 

• Poderanse levar os equipos para a casa? De ser así haberá 
algún seguro que cubra o uso indebido? 
Inicialmente non está prevista a posibilidade de que os 
equipos saian do centro. 

 
 

• Quen correría a cargo dos gastos do mantemento?  
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

• Quen será o responsable da actualización dos equipos? Unha 
empresa externa? De ser o caso, haberá un protocolo de 
actuación coa devandita empresa para as incidencias?  
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

• Cando se dotará aos centros do material? En que consiste o 
material? Só portátiles ou tamén outro tipo de equipamento 
como pizarras dixitais…?  

Os centros disporán do material no próximo curso escolar 
2010-2011. En canto ao material a recibir pódese consultar 
no enlace: http://www.edu.xunta.es/web/node/577 

• Dotarase de material tamén aos profesores e ao coordinador?  
Existirá material dispoñible para o seu uso na aula. 

• Existe a posibilidade de implantación en 6º curso?  
No curso 2010-2011 iniciarase o proxecto en aulas de 5º de 
primaria e 1º de ESO. 

• Ao falar de unidades adxudicadas, fálase de aulas?  
Si. 

• O portal do Proxecto Abalar será compatible co Xade, por 
exemplo á hora de volcado de datos ou será necesario a 
duplicación de datos? 

Estará totalmente integrado nos sistemas da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria, sen necesidade de 
duplicar a carga de datos. 

• Como se instrumentalizará a implantación no rural?  
Non haberá diferenzas de implantación con respecto aos 
centros urbanos. 

• Cabe a posibilidade de habilitar un teléfono de contacto para 
formular consultas 

Actualmente a canle de comunicación establecida para 
este proceso é a conta de correo establecida na carta 
enviada aos centros seleccion.abalar@edu.xunta.es 



 

 

Cuestións relativas á formación do profesorado 
 
• Cando se realizaría os cursos de formación? 

A formación iniciase a partir do mes de maio para os 
coordinadores do proxecto, e desenvolverase nos meses 
de maio e xuño, continuando ao longo do curso 
2010/2011. 

• Cantas horas serían? 
Cada categoría de participantes do proxecto ten unha 
formación específica con contidos e duración propias.  

• Onde se impartiría? 
A formación presencial impartirase no propio centro ou en 
centros próximos, e a formación a distancia a través da 
plataforma de teleformación PLATEGA 

• Cales serían os contidos da formación? 
Abranguen contidos tecnolóxicos, metodolóxicos e 
didácticos. 

• Deben participar nas actividades de formación todos os 
profesores que impartan algunha materia nos cursos de 5º de 
E. Primaria e 1º da ESO? De non ser así, hai un número mínimo 
que deba participar? Que pasaría se algún profesor non 
quere participar? 
Deberán participar todos os profesores implicados en 
aulas do Proxecto Abalar. 

 
• Poden participar no proceso de formación outros profesores 

do centro que así o desexen aínda que non dean clases nos 
cursos implicados no proxecto? 
Terán prioridade os profesores que imparten docencia nas 
aulas do proxecto. 

• O profesorado incluído no anexo tería que comprometerse 
na asistencia ás actividades de formación que se programen 
para o efecto?  

Si 
 



 

 
 

 

 

Cuestións relativas ao coordinador/coordinadora do proxecto 
 
• Ten que ser un profesor/profesora que vaia a impartir 

docencia no curso implicado ou non? 
Non necesariamente, pero deberá estar comprometido 
coa dirección do centro no desenvolvemento do 
proxecto 

• Ten que ser o coordinador/coordinadora TIC do centro? 
Nos centros educativos haberá un único coordinador do 
proxecto que será nomeado polo director. 

• Debe cumprir con algún requisito? Require coñecementos 
previos específicos? De ser o caso, cales?  
Debe ter os coñecementos necesarios para integrar as TIC 
na práctica docente, axudar ao profesorado na xestión 
dos problemas que xurdan, ademais de coordinar o 
proxecto no centro. 

 
• Será o coordinador/coordinadora quen reciba a formación e 

posteriormente será el quen forme ao resto do profesorado 
do centro? 
Tanto o coordinador/coordinadora como o profesorado 
recibirán formación específica para o desenvolvemento 
das súas funcións. 
 
 



 

 

Para máis informacións sobre o proxecto: 
http://www.edu.xunta.es/web/node/577 

 

Para dúbidas, consultas e suxestións: 
seleccion.abalar@edu.xunta.es 


