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1. INTRODUCIÓN. 

Un dos obxectivos da Lei 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei 2/2006, 

do 3 de maio, de educación é “desenvolver as competencias tecnolóxicas básicas e 

iniciarse no seu uso, para a aprendizaxe, desenvolvendo un espíritu crítico ante o seu 

funcionamiento e as mensaxes que reciben e elaboran”. 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) teñen un gran impacto social, 

estando nunha etapa dominada polas telecomunicacións: a sociedade da información e o 

coñecemento. 

Este avance social, que ten como motor principal as TIC, obriga aos centros educativos a 

manterse alerta ante os cambios que se producen en tódalas ordes da vida que, ademais, 

afectan ao obxectivo central do sistema educativo, a creación e a transmisión da 

información e do coñecemento. 

As TIC son un elemento de mellora na calidade do ensino que posibilitan o acceso á 

información tanto ao profesorado como ao alumnado, polo que debemos aproveitar os 

avances tecnolóxicos co fin de conseguir un ensino de maior calidade. 

O ordenador e demais recursos TIC deben introducirse nas aulas dende Educación Infantil 

con naturalidade, como unha ferramenta de traballo máis, sen esperar del a solución a 

tódolos problemas. A interacción que nos ofrecen os distintos medios tecnolóxicos, 

pizarra dixital, ordenador... proporcionan un elemento motivador considerable. 

No presente curso académico 2021/22, o centro continúa desenvolvendo o Proxecto E-

Dixgal, nos niveis de 5º e 6º de Educación Primaria, contando con dúas aulas con 

equipamento, dotación e recursos TIC suficientes. Pola súa contra, o equipamento TIC 

do resto das aulas é bastante deficiente. 

2. COMPOSICIÓN DO EQUIPO 

2.1. MEMBROS 

        MESTRE/A CARGO 

Vicente Rodriguez Díaz Titor 5º de Educación Primaria e coordinador do 2º ciclo de 

Educación Primaria 

Maria Dolores Rodriguez López Titor 3ºA de Educación Primaria 

Gabriel Lago Marote Especialista de Educación Física 

Noelia Gonzalez Vidal Titora de 2ºB de Educación Primaria 
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2.2. COORDINADORA 

         MESTRE/A CARGO 

Paula Pose López Xefa de estudos e titora de 5º de Educación Infantil 

 

3. OBXECTIVOS 

3.1. Obxectivo xeraL. 

- Implantar o uso das TIC como unha ferramenta de traballo no proceso ensino 

aprendizaxe, e coñecer os seus usos básicos e as súas posibilidades para a Comunidade 

Educativa. 

3.2. Obxectivos para o profesorado 

- Estimular ao profesorado para que introduza as TIC na súa práctica docente diaria. 

- Promover o perfeccionamento e actualización do profesorado nas TIC, como base 

fundamental para o desenvolvemento dos proxectos. 

- Potenciar o emprego dos recursos informáticos como ferramenta de traballo cotiá na 

aula. 

- Favorecer a asistencia á Aula de Informática por parte do profesorado coa súa titoría. 

- Promover a aprendizaxe das posibilidades e dos recursos do Proxecto Abalar. 

- Utilizar os recursos que proporciona o Proxecto Abalar. 

- Colaborar na dinamización da páxina web do centro. 

- Solucionar os problemas técnicos máis comúns que xorden nos equipos informáticos. 

- Coñecer e asesorar sobre o funcionamento das Aulas Virtuais como ferramenta no 

ensino. 

3.3. Obxectivos para o alumnado 

- Facilitar ao alumnado un instrumento atractivo para adquirir e afianzar coñecementos. 

- Utilizar a pizarra dixital como recurso para reforzar contidos curriculares. 
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- Aprender o manexo básico do sistema operativo, os programas que se van utilizar na 

aula, navegación por Internet, correo, etc. 

- Potenciar o uso do ordenador como un medio de aprendizaxe. 

- Desenvolver estratexias para a busca, selección e organización da información. 

- Facilitar o emprego das TIC na atención das NEAE. 

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

sociais. 

- Potenciar a utilización dos recursos á disposición do colexio polo Proxecto Abalar. 

- Dotar ao alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria de estratexias e habilidades no uso 

da plataforma EVA e dos distintos libros dixitais. 

3.4. Obxectivos en relación á comunidade educativa. 

- Potenciar a expresión e a participación de toda a Comunidade Educativa nas actividades 

do Centro: web, blogues... 

- Favorecer o uso do Abalar móbil como canle de comunicación profesorado-familias. 

- Integrar progresivamente a comunidade educativa no Espazo Abalar. 

- Dar a coñecer a plataforma EVA e o Proxecto E-Dixgal ás novas familias que se 

incorporan ao programa e ao centro. 

4. ORGANIZACIÓN 

Debe ser un proxecto global do centro, polo que, afecta ao profesorado, ao alumnado e, 

en xeral, á comunidade educativa, así como a espazos comúns e aos horarios. O proxecto 

require un coordinador con tempo suficiente de dedicación semanal para levar a cabo as 

súas tarefas con eficacia, cuns mestres que se impliquen e que vaian adquirindo 

autonomía progresivamente, e con recursos suficientes que o fagan operativo. 

A composición do Equipo de Dinamización das TIC é a que se recolle no apartado 5.6 

deste documento. 

4.1. Funcións do coordinador 

- Planificar, organizar e xestionar os medios e recursos de que dispón o centro. 
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- Xestionar a revisión dos distintos equipos informáticos e actualizalos. 

- Supervisar a instalación, configuración e desinstalación do software educativo. 

- Promover e dinamizar as actividades de formación relacionadas coas TIC e co Proxecto 

Abalar. 

- Inventariar os recursos dispoñibles no centro. 

- Participar na xestión do orzamento que se poida asignar ao proxecto e velar pola súa 

utilización ao servizo dos fines do proxecto. 

- A actualización e mantemento da páxina web.  

- Posta en marcha e mantemento da Aula Virtual. 

4.2. Horario 

A Xefa de Estudos e coordinadora do Equipo de Dinamizacións das TIC elaborará, xunto 

coa dirección do centro, o horario para o uso dos espazos e os recursos. Unha vez feito 

comunicaráselle aos titores e resto do profesorado. 

4.3. Metodoloxía 

4.3.1. Con carácter xeral. 

- Coñecemento previo a calquera actividade con nenos e as nenas do funcionamento da 

aula: aparellos, conexións, etc. 

- Ao remate da actividade, o profesorado é responsable de que a aula quede recollida, os 

equipos apagados e todo disposto para volver a ser utilizada novamente. 

4.3.2. Antes de realizar a actividade na aula. 

- O profesorado debe coñecer os programas cos que vai traballar e o contido dos mesmos. 

- Practicar os programas a desenvolver antes de ir cos alumnos e as alumnas. 

4.3.3. Na aula. 

- Presenza directa do profesorado. 

- Facer fincapé nos hábitos básicos: acender e apagar o ordenador, uso axeitado do rato e 

o teclado, etc. 
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- Acostumar ao alumnado a tratar correctamente o material e deixar recollida a aula. 

- Explicarlle á clase a actividade que se vai a facer e o traballo que van levar a cabo. 

4.3.4. Ao finalizar a sesión. 

- Recoller a aula, deixar tódolos equipos desconectados e todo listo e preparado para a 

próxima utilización da mesma. 

- Comunicar á coordinadora TIC, as posibles incidencias que puido haber no material co 

fin de amañalo o antes posible. 

5. CONTIDOS 

5.1. Con respecto ás TIC. 

5.1.1. Coñecemento do manexo do software empregado na aula. 

5.1.2. Coñecemento do hardware. 

- As partes básicas do ordenador. 

- Coñecer as posibilidades da informática e as súas aplicacións na vida cotiá. 

- Desenvolver actividades de educativas, ocio,... 

5.2. Criterios a ter en conta con respecto ás áreas do currículo 

- Empregar a tecnoloxía na procura de información para o desenvolvemento de proxectos 

e actividades na aula. 

- Iniciarse no coñecemento do mundo próximo. 

- Actividades de apoio aos contidos que se están a traballar. 

- Apoiar no desenvolvemento das destrezas fundamentais (lectura, escritura, cálculo, 

expresión). 

- Afianzar aspectos espaciais e temporais. 

- Perfeccionar as aprendizaxes fundamentais. 

- Creación de textos e corrección. 

- Cálculo mental e manual. 

- Actividades de resolución de problemas. 
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- Elaborar presentacións con distintos medios tecnolóxicos. 

- Comunicación con outros compañeiros a través de Internet, chats,... 

6. ACTIVIDADES DURANTE O CURSO 

Atendendo ao obxectivo establecido pola LOMLOE e ao que se fixo referencia con 

anterioridade, no presente curso académico 2021/22 levaranse a cabo distintas 

actividades. 

6.1. Para Educación Infantil. 

- Recoñecer as principais partes dun ordenador. 

- Acender e apagar o ordenador e manexar o rato. 

- Empregar programas ou aplicacións informáticas para colorear, facer crebacabezas, 

aprender letras, números… 

- Iniciarse na creación de producións sinxelas a través da pizarra dixital. 

- Usar iconas para acceder aos programas e recoñecer algunhas ferramentas empregadas. 

- Facer unha navegación sinxela por distintas páxinas web. 

- Achegar ao alumnado ao coñecemento da linguaxe audiovisual, dixital ou multimedia 

como instrumento de comunicación. 

- Visualizar vídeos educativos. 

- Aceptar as normas para o uso das TIC. 

- Coñecer a Aula Virtual do Centro 

6.2. Para 1º nivel de EP 

- Recoñecer e nomear as partes dun ordenador. 

- Empregar, de forma guiada, programas e aplicacións informáticas no ordenador ou na 

pantalla dixital, como por exemplo identificar as letras, as formas xeométricas, os 

números, reforzar a ortografía,... 

- Buscar información na web coa axuda do mestre. 

- Acudir á aula TIC para traballar con diferentes programas educativos. 
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- Visualizar vídeos educativos. 

- Amosar interese no uso das TIC. 

- Aceptar as normas para o uso das TIC. 

- Coñecer a Aula Virtual do Centro 

6.3. Para 2º nivel de EP 

- Empregar, de forma guiada, programas e aplicacións informáticas no ordenador ou na 

pantalla dixital, para identificar as letras, as formas xeométricas, os números, para 

reforzar ortografía,... 

- Buscar información na web coa axuda do mestre. 

- Acudir á aula TIC para traballar con diferentes programas educativos. 

- Ver vídeos educativos. 

- Consultar na biblioteca, coa axuda do mestre, diferentes fontes bibliográficas en soporte 

informático para obter información sobre libros do seu interese. 

- Amosar interese no uso das TIC. 

- Aceptar as normas para o uso das TIC. 

- Coñecer a Aula Virtual do Centro 

6.4. Para 3º nivel de EP 

- Empregar, de forma guiada, programas e aplicacións informáticas no ordenador ou na 

pantalla dixital, para reforzar e apoiar o traballado na aula. 

- Reforzar os contidos das distintas materias a través dos blogues de centro,… 

- Buscar información sobre algunha temática na web. 

- Ver vídeos educativos. 

- Acudir á aula TIC. 

- Amosar interese no uso das TIC. 

- Coñecer e empregar a Aula Virtual do Centro. 

6.5. Para 4º nivel de EP 
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- Empregar de forma guiada programas e aplicacións informáticas no ordenador ou na 

pantalla dixital para reforzar o aprendido, para elaborar algún texto sinxelo,… 

- Presentar os traballos requeridos, en soporte dixital, de maneira ordenada, clara e limpa. 

- Buscar información sobre algunha temática na web, seleccionando a relevante, 

organizándoa axeitadamente… 

- Ver vídeos educativos. 

- Consultar na biblioteca, de maneira guiada, diferentes fontes bibliográficas en soporte 

informático para obter información sobre libros do seu interese. 

- Acudir á aula TIC. 

- Amosar interese no uso das TIC. 

- Coñecer e empregar a Aula Virtual do Centro 

6.6. Para 5º nivel de EP 

- Utilizar os programas e repositorio de contidos dispoñibles no proxecto Abalar. 

- Traballar e realizar actividades interactivas co libro dixital. 

- Utilizar os recursos dispoñibles na plataforma EVA. 

- Empregar programas e aplicacións informáticas no ordenador para reforzar o aprendido. 

- Buscar, seleccionar e organizar a información relevante sobre algunha temática 

concreta. 

- Elaborar traballos en formato dixital, empregando o tratamento de textos dunha maneira 

axeitada, incluíndo gráficos, notas ao pé,… 

- Comunicar os resultados dun traballo a través dos medios que permiten as TIC 

(presentacións, blogues, vídeo, etc.). 

- Utilizar recursos dispoñibles na rede, coma visionado de vídeos educativos,... 

- Consultar na biblioteca diferentes fontes bibliográficas en soporte informático para obter 

información sobre libros do seu interese. 

- Amosar interese no uso das TIC. 
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6.7. Para 6º nivel de EP 

- Utilizar os programas e repositorio de contidos dispoñibles no proxecto Abalar. 

- Traballar e realizar actividades interactivas co libro dixital. 

- Utilizar os recursos dispoñibles na plataforma EVA. 

- Empregar programas e aplicacións informáticas no ordenador para reforzar o aprendido 

- Buscar, seleccionar e organizar a información relevante sobre algunha temática 

concreta. 

- Elaborar traballos en formato dixital, empregando o tratamento de textos dunha maneira 

axeitada, incluíndo gráficos, notas ao pé,… 

- Comunicar os resultados dun traballo a través dos medios que permiten as TIC 

(presentacións, blogues, vídeo, etc.). 

- Utilizar recursos dispoñibles na rede, coma visionado de vídeos educativos,... 

- Consultar na biblioteca diferentes fontes bibliográficas en soporte informático para obter 

información sobre libros do seu interese. 

- Amosar interese no uso das TIC. 

Ademais destas actividades tamén se encontrarían aqueloutras dirixidas a aquel alumnado 

con necesidades específicas de apoio educativo, NEAE, para a consecución das súas 

aprendizaxes, adaptándose as súas peculiaridades e ritmos de aprendizaxe. 

7. AVALIACIÓN 

- Realizar un seguimento trimestral do proxecto E-Dixgal. 

- Levar a cabo unha avaliación trimestral das actividades referidas e facer os cambios ou 

modificacións pertinentes. 

- Facer unha avaliación ao final do curso escolar valorando o grao de consecución dos 

obxectivos. 

- Elaboración dunha memoria-final onde se recollan os resultados da avaliación do 

Proxecto TIC. 

 



NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PARA O ENSINO VIRTUAL 

En virtude do disposto no artigo 4º. 8 da Resolución da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional pola que se ditan instruccións para a elaboración de horarios 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de 

Galicia para o curso 2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en 

periodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemis da COVID-19, 

establécense as seguintes Normas de Organización e Funcionamento (NOF): 

 

1. Establécese como plataforma educativa, a partires do nivel de 3º de Educación 

Primaria, a aula virtual do centro 

(https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino/aulavirtual/). 

- A aula virtual de cada un dos niveis  será o medio principal para a 

asignación de tarefas, actividades, achega e corrección de exercicios, etc…   

- O mestre/a colocará na aula virtual actividades do libro de texto, materiais 

de apoio, documentación relevante, exercicios online, enlaces a espacios 

educativos ou outros análogos. 

- As tarefas que se asignen serán devoltas polo estudiante no plazo que cada 

mestre/a determine e calificaranse de 0 a 10 puntos contando para a nota 

final da avaliación. 

- O alumno/a que non presente alguna tarefa, sen xustificación, terá unha 

calificación de 0 puntos nesa actividade e/ou tarefa. 

- O profesorado manterá actualizado o rexistro de calificacións e alertará 

individualmente ás nais/pais dos alumnos/as  que incumplan a entrega de 

tarefas. 

- Non se asignarán novas tarefas os sábados, domingos e/ou festivos 

(poderán colgarse na aula virtual, pero non para a súa realización nestes 

periodos de descanso). 

- Cada titor/a  e/ou especialista pode establecer diversas canles para a 

entrega de determinadas tarefas por parte do alumnado ademáis da propia 

aula virtual ( correo electrónico, drive, …) 

 



 

2. Para garantir o contacto directo e diario co alumnado utilizarase a plataforma 

FALEMOS (https://falemos.edu.xunta.gal/) e/ ou CISCO_WEBEX 

( https://eduxunta.webex.com). Estas plataformas permiten a concurrencia en 

liña e simultánea do profesor cos seus alumnos/as, constituindo unha 

ferramenta eficaz para desenvolver a actividade educativa no tempo de 

corentena. A utilización destes espazos virtuais ríxense polas seguintes normas: 

- A asistencia e participación nas clases virtuais por parte do alumnado é 

obrigatoria. 

- Os horarios das clases virtuais son prácticamente un espello do horario 

presencial do centro e pódense consultar tanto no Plan de Continxencia do 

centro como na páxina web do mesmo. Como norma xeral, en cada sesión 

haberá 30 minutos de conexión a través dunha destas plataformas e 20 

minutos de desconexión dixital para a realización de tarefas. Dentro do 

horario contemplánse 40 minutos de descanso que se corresponderían co 

recreo (20 minutos)  e a hora de lectura silenciosa. 

- O contido da clase virtual será reflexo da programación de aula, avanzando, 

deste xeito nos contidos pogramados para cada un dos niveis. 

- O ingreso á plataforma farase con puntualidade e permitirase a entrada ata 

10 minutos despois de iniciada a clase. En ese tempo o docente rexistrará a 

asistencia e creará as condicións na plataforma para iniciar a clase virtual. 

- O ingreso á plataforma farase con todos os micrófonos dos estudantes 

desactivados polo profesor, que os activará individualmente cando sexa 

necesario. 

- A asistencia e participación a través desta canle formará parte das 

calificacións que serán tidas en conta para a avaliación. 

- As ausencias do alumnado serán xustificadas polas súas nais/pais/titores a 

través da canle que cada mestra/e determine (AbalarMobil, e-mail, 

whatsapp, etc). 

- O alumno/a que apague a cámara, marche fóra de plano sen xustificación, 

ou cometa algunha indisciplina (memes, interrupcións, amosar imaxes 

groseiras, facer xestos de mal gusto, etc) pódese expulsar da clase ou 



suspender a súa asistencia temporalmente segundo a gravidade ou 

reincidencia do feito. 

- Poderase atender de xeito individual fóra do horario estipulado e 

utilizando, se fose necesario, outras canles de comunicación a aqueles 

alumnos/as que se coñece que teñen dificultades para seguir as clases por 

ter dificultades de conexión, sexan varios irmáns que necesiten conectarse 

de forma simultánea e outras situación moi xustificadas que se deben dar a 

coñecer ao mestre/a. 


