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QUE É O PROXECTO ABALAR?

O/A teu/túa fillo/a forma parte dunha xeración que crece
nun mundo conectado, rodeado/a de smartphones, tabletas
e ordenadores. A educación non pode ser allea a un mundo

cada vez máis dixital. 

Para esta transformación precisamos da implicación de
toda a comunidade educativa: pais, nais, titores/as legais,

docentes e alumnado.

E con máis motivo, despois do curso pasado no que a tele-
docencia nos colleu a todos por sorpresa.



 Para conseguilo Abalar iniciou a súa andaina en 2010
proporcionando aos centros educativos:

• O equipamento e a conectividade.

• Contidos dixitais.

• Accións de formación e difusión para docentes e

familias.

• Canles de participación a través de espazos web e

apps para docentes e familias.



No caso do CEIP José María Lage,
comezamos este curso con 5º de Primaria,

e o proxecto E-DIXGAL terá unha
continuidade de polo menos catro cursos

máis.

A implementación do ensino dixital será
progresiva, e adaptarase en todo

momento ás necesidades do alumnado.

O NOSO CENTRO



 O/A teu/a túa fillo/a é un/unha dos preto de
20.000 alumnos/as galegos/as que xa estudan

con libros dixitais e este ordenador é a súa
ferramenta de estudo.
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EQUIPAMENTO



Estes equipos poden ser empregados como
portátil ou como tableta, son táctiles e traen

integradas un amplo conxunto de aplicacións
educativas agrupadas por categorías.

Empregan o Sistema Operativo Linux, e non é
posible instalar nin borrar programas, xa que o

seu uso é exclusivamente educativo.
 



No centro educativo, a conexión á rede
WIFI Abalar é automática, polo que non

é necesario que o/a alumno/a faga
ningún tipo de configuración.

CONECTIVIDADE



No fogar, o/a alumno/a pode conectar o equipo a
unha rede WIFI seguindo estes sinxelos pasos:

• Premer co botón esquerdo sobre a icona do
Network Manager.

• Seleccionar a rede WIFI á que se desexa
conectar.

• Introducir o contrasinal e premer o botón
conectar.

CONECTIVIDADE NA CASA



Dende o equipo pódese acceder ao entorno
virtual de aprendizaxe (EVA), tanto en modo

conectado (on-line), como en modo sen conexión
(a través do cliente off-line instalado no equipo).

Co cal, non é necesario que na casa teñades
conexión a Internet, xa que sempre vai ter

acceso aos libros dixitais a través do EVA Offline.

ACCESO Á PLATAFORMA
https://eva.edu.xunta.gal/



O/A teu/túa fillo/a traballará co ordenador
no colexio durante a xornada lectiva, e ao

rematar levará o ordenador ao seu
domicilio para estudar e realizar

as tarefas encargadas polo profesorado. 

Non se poderá utilizar este equipo para
ningún outro uso persoal ou profesional sen

a expresa autorización do centro.

METODOLOXÍA



Ademais, non poderá cederse a terceiras
persoas. O ordenador é un préstamo ao

alumo/a para a súa formación.

A utilización non permitida
do equipo será recollida como conduta
contraria á convivencia nas normas de

organización, funcionamento e convivencia.

PROCEDEMENTOS



Nos vindeiros días, farémosvos
chegar o documento de cesión de

equipos, que as familias deberedes
asinar, e devolver ao centro polo

alumno/a. Ata ese momento non se
entregarán os ordenadores.

DOCUMENTO DE CESIÓN



• Non se poderán realizar manipulacións no

ordenador nin no software instalado.

• Deberá informarse ao/á titor/a do curso de

calquera dano observado no equipo.

• O/A teu/túa fillo/a comprométese a levar todos

os días o ordenador ao centro  coa batería

completamente cargada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



• O ordenador deberá devolverse ao rematar o
curso e cando o centro o solicite  para realizar
actualizacións, tarefas de mantemento, etc.
• O profesorado e o/a coordinador/a E-DIXGAL
do centro poderán inspeccionar  o ordenador
cando o estimen oportuno co fin de constatar o
seu estado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



A responsabilidade do correcto coidado do uso e
do equipo recae nos/as pais/nais/titores/as
legais, respondendo da perda do ordenador ou do
seu mal uso. 

Isto non inclúe as avarías que podan producirse
na utilización diaria do equipo e que estean
recollidas na súa garantía.

Quen é o responsable do portátil?



Se así o desexa, pode contratar un seguro anual (válido para
o curso escolar 2020/2021 - dende setembro de 2020 ata
agosto de 2021), que permite cubrir o risco dos danos no
portátil non contemplados na garantía.

O custo anual do devandito seguro é de 49 € (I.V.E. incluído),
e a súa contratación pode realizarse a través do Servizo
Premium de Atención, Soporte e Acompañamento,
realizando un pago anual mediante transferencia bancaria.

Cobertura do seguro



O seguro cubre os seguintes danos:
• Rotura de calquera compoñente do equipo (pantalla,
carcasa, teclas, bisagras, conector de alimentación,
outros conectores, ...)
• Rotura do cargador de alimentación

O seguro NON cobre os seguintes danos:
• Roubo, hurto, estravío ou pérdida, tanto do portátil,
como do cargador de alimentación, ou do lapis.
• Rotura do lapis, ou da punta deste.

Cobertura do seguro



Se che xorden dúbidas sobre o uso da
plataforma ou tes unha incidencia
técnica podes contactar co Servizo
Premium de Atención, Soporte e
Acompañamento de luns a domingo a
calquera hora.

En caso de avarías ou dúbidas



Teléfono 881 86 99 00

Correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.es.

A través do WhatsApp no 604 06 78 56

Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal 

De maneira presencial nos puntos fixos de atención, que

podedes consultar no Servizo Premium.

Contacto Soporte Premium



O Servizo Premium encargarase da
resolución de avarías, incidencias, problemas
e a aclaración de dúbidas e consultas sobre as
ferramentas ou o equipamento que pais, nais,
profesorado ou alumnado poidan ter no
Proxecto Educación Dixital.

En caso de avarías ou dúbidas



Moitas grazas pola vosa
atención

Estefanía Pérez Yáñez
Coordinadora do Proxecto E-DIXGAL

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/e-
dixgal


