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1. BREVE INTRODUCIÓN DESCRITIVA DO CONTEXTO DO CENTRO. 

1.1 Contexto socio-económico-cultural do centro 

 

O CEIP Manuel Sueiro está situado no barrio de As Lagoas en Ourense. Conta con 

86 alumnos/as dos cales o 20% deles pertence a etnia xitana. A situación económica das 

familias e media baixa destacando que un 80% das familias teñen uns ingresos medios 

inferiores a 5400 €.  

No CEIP Manuel Sueiro danse cita unha boa parte de condicionantes, situacións e 

problemáticas socio-laborais das familias que xeran amplas bolsas de alumnado en 

situación de risco de exclusión social graves, polo tanto un dos obxectivos do CEIP 

Manuel Sueiro é prestar a mellor atención socio-educativa ás familias e alumnado 

buscando compensar as necesidades educativas que polas desigualdades de partida 

presenta o seu alumnado e contrarrestando, dentro do posible, os riscos de exclusión 

social e cultural. 

Na actualidade existen enormes desigualdades no acceso ás tecnoloxías dixitais, 

derivadas de distintos factores: sociais, culturais, de nivel de ingresos ou mesmo de 

lugar de residencia e aínda que todas as familias teñen acceso a internet, os 

dispositivos non son os axeitados para afrontar a nova contorna dixital que promove 

unha sociedade activa e participativa onde o coñecemento se constrúe de forma 

colectiva.  

Dende este enfoque, o CEIP Manuel Sueiro debe ser o medio privilexiado para 

democratizar o acceso a ese coñecemento, onde as tecnoloxías da información e a 

comunicación (TIC), deben ser unha oportunidade e unha ferramenta única para a 

inclusión da súa comunidade educativa, baseada no principio de “Garantir unha 

educación de calidade inclusiva e equitativa, promover as oportunidades de aprendizaxe 

permanente para todos e para garantir que ninguén quede atrás”. É por iso que  a 

inclusión dixital é un obxectivo prioritario dentro do Proxecto Educativo do noso centro.  

1.2 Recursos do centro 

1.2.1 Recursos materiais e espazo 

O centro ten unha boa dotación material. Todos os anos solicitamos á Consellería 

de Educación a reposición e dotación de aquel material que entendemos que é 

imprescindible para o desenvolvemento das tarefas de ensino e aprendizaxe. A dotación 

de material para a utilización das TIC é bastante completa xa que se está facendo un 

gran esforzo inversor por parte do centro. Todas as aulas dispoñen de ordenador con 

conexión de rede e WIFI, proxector dixital e,seis delas, de encerado dixital interactivo. 

As dependencias do colexio están todas integradas nun único edificio que consta 

de dúas plantas: biblioteca, integrada no PLAMBE, que funciona como centro de 

recursos de aprendizaxe; 7 aulas estables para cada curso; aula de informática; aula de 
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inglés; aula de música; aula de psicomotricidade;2 aulas de apoio; departamento de 

orientación; aula de relixión; zona administrativa e conserxería; sala de mestres; 

comedor; pista polideportiva; patio de recreo; parque de xogos. 

1.2.1 Recursos persoais 

PROFESORADO 

O centro conta, desde o último catálogo de postos de traballo, cunha unidade de 

Educación Infantil e 5 de Educación Primaria. Para cubrir ditas unidades hai os seguintes 

postos de traballo:1 de Ed. Infantil; 6de Ed. Primaria; 1 de Ed. Física; 1 de Ed. Musical; 1 

de Lingua Inglesa; 1 orientadora; 2 Pedagoxía terapéutica; 1 Audición e linguaxe; 2 de Ed. 

Relixiosa itinerantes. 

Todas as prazas do catálogo (menos 1 de Ed. Primaria) están cubertas por 

profesorado propietario definitivo o que redunda nunha mellora da calidade educativa 

ofertada e garante a continuidade do proxecto. 

ALUMNADO 

O centro, actualmente, acolle a un total de 86 alumnos/as (27 entre 5º e 6º de Ed. 

Primaria). A pesar do descenso da natalidade dos últimos anos, observamos que o 

número de matrículas aumenta considerablemente, entendemos que debido ao traballo 

pedagóxico realizado polos seus docentes. 

O alumnado, en xeral, responde ben á motivación académica, participando 

asiduamente, nas actividades escolares e extraescolares organizadas polo Centro. Soen 

dedicar o seu tempo libre, fundamentalmente, a xogar cos/as compañeiros/as, a realizar 

as tarefas escolares, a ver programas de televisión, a xogar con dispositivos 

electrónicos ou móbiles... 

PERSOAL NON DOCENTE 

O persoal non docente está formado soamente por unha conserxe e unha limpadora. 

1.3 Proxectos nos que estamos a traballar. 

O centro participa en distintos programas e plans promovidos pola Consellería de 

Educación como son: Plan de Mellora de Biblioteca Escolares, Proxecto TIC/Abalar, 

Proxecto de Fomento do Emprego do Galego, Plan Proxecta (Aliméntate Ben, 

Meteoescolas, Proxecto Deportivo de Centro e Recíclate con Sogama) Seccións Bilingües 

en 1º e 2º curso de Educación Primaria, Programa de Auxiliares de Conversa e o Club de 

Letras.  
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2. XUSTIFICACIÓN DA SOLICITUDE. 

Desde o Claustro e Consello Escolar do noso centro entendemos, que debemos 

estar presentes no programa EDIXGAL por todo o que implica no enriquecemento da 

aprendizaxe do alumnado ao posibilitar novas formas de interactuar, traballar, busca de 

información… dentro do entorno da aula e nos domicilios do alumnado. Cremos 

firmemente na ubicuidade da aprendizaxe e consideramos que este proxecto é 

fundamental para pólo en marcha coa participación de toda a comunidade educativa. 

Asemade, consideramos que é un elemento máis do entorno educativo inmediato 

que debe ser integrado no proceso de ensino-aprendizaxe, na forma e medida que 

facilite a acción educativa, estimule as competencias do alumnado e facilite unha 

mellora na comunicación e interacción coa familia no proceso educativo dos seus fillos.  

Animámonos a solicitar esta inclusión xa que desde hai varios anos estamos 

traballando na mesma liña metodolóxica que se promove desde o Proxecto EDIXGAL. 

Consideramos que o uso das TIC e das TAC no noso centro está a un nivel superior á 

maioría dos centros que levan anos incluídos no mesmo, polo menos dos que 

coñecemos da nosa comarca e limítrofes. 

Sen tratar de buscar máis xustificacións, consideramos que é suficiente con 

botarlle unha ollada á nosa web, aula virtual e blogs en funcionamento do centro, 

para darse conta de que se algún centro ten que estar neste proxecto, ese é o noso. 

 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/ 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual2/ 

Por outra banda, os avances tecnolóxicos están provocando grandes cambios na 

nosa sociedade, que mesmo chega a recibir o nome de sociedade da información polas 

grandes repercusións que teñen estes medios na capacidade de transmitir información. 

A escola, reflexo da sociedade, non pode estar á marxe deses cambios e non só ten que 

ensinar novas tecnoloxías, senón que debe utilizalas para ensinar a través delas e 

servirse de novas ferramentas e recursos educativos acordes coa nova realidade. A 

utilización de libros dixitais non é máis que a adaptación a este novo contexto, e temos 

a convicción de que nun futuro inmediato estes substituirán aos libros de papel. 

Outro aspecto que xustifica a nosa inclusión neste proxecto é a formación e 

interese do profesorado do noso centro, como ben queda reflectido no punto 5 deste 

proxecto. 

Non nos esquecemos que o abandono do libro en papel a favor do libro dixital 

supón unha protección para o medio ambiente e un aforro importante para as familias 

e a Administración nuns tempos onde todo aforro vai ser pouco. 

Por último, pero non menos importante, a incorporación a EDIXGAL suporá unha 

mingua no peso que diariamente ten que transportar o noso alumnado nas súas 

mochilas, do cole á casa e da casa ao cole, o que redundará na mellora da súa saúde. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual2/
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3. TECNOLOXÍA E VELOCIDADE DA CONEXIÓN Á REDE DO CENTRO 
EDUCATIVO.  

A conexión a internet que temos é suficiente para estar en rede todos os 

ordenadores conectados ao mesmo tempo.  

Tipo conexión: Fibra óptica200 Mbps Velocidade de baixada: 200Mbps Velocidade 

de subida: 20 Mbps 

Temos dúas instalacións wiffi, a da Consellería de Educación e a wiffi do proxecto 

Abalar que se realizou no centro hai sete cursos, pero que nunca se chegou a empregar 

por non ir adiante dito proxecto. 

 

4. COMPROMISO DE AULAS DIXITALIZADAS. 

As aulas que empregaremos para o desenvolvemento do proxecto son as que a 

Consellería de Educación dotou co kit dixital de aula Abalar no curso 2015/2016, 

ambas con conexión wiffi. Comprometémonos a mellorar a súa velocidade, se non 

resultase suficiente, xa que a fibra que chega ao noso centro permite unha conexión 

moito máis veloz, de non resultar suficiente a existente. 

 

5. EXPERIENCIA EDUCATIVA COAS TIC NO CENTRO. 

A maioría do profesorado chegou a este centro fai máis de 5 cursos. Desde esa 

data o avance a nivel TIC no centro foi espectacular, grazas a posta en práctica do 

proxecto TIC: 

A xestión académica e administrativa realízase exclusivamente por medios 

informáticos. 

A web do centro é un recurso a través do cal se pon de manifesto todo o que se 

está a facer no centro. Serve de vía de contacto coa comunidade educativa, e en 

especial coas familias. 

 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/ 

Aula virtual. Desde o noso espazo moodle tratamos de organizar os recursos 

educativos que son de interese para a inclusión das TAC no proceso de ensino e 

aprendizaxe e para pór en práctica o traballo con metodoloxías activas. Nel temos 

creado múltiples cursos dirixidos aos diferentes sectores educativos. Á maioría deles, 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/
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pódese acceder como convidado, así axudamos a que usuarios externos ao noso centro 

poidan usar o traballo que nos fixemos. 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual2/ 

Ferramentas de autor. Son varias as ferramentas de autor que temos empregado 

para a creación de recursos educativos para o noso alumnado e que están dispoñible na 

aula virtual ou na web do centro, fundamentalmente con eXelearnig e LIM. 

Temos en funcionamento varios blog que serven para estender ao exterior o 

traballo desenvolvido no centro. 

 Blog da 

biblioteca.https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/blogdebiblioteca 

 Blog de meteoroloxía.http://meteosueiro.blogspot.com/ 

 Blog de alimentación.https://alimentasueiro.blogspot.com/ 

 Blog de Orientación.https://miradequevaiorientacion.blogspot.com/ 

Educación documental. Desde a biblioteca escolar, e en colaboración con outros 

equipos do centro, temos creado unha importante base de datos de webquest que 

temos elaborado no centro e que nos son de vital importancia para guiar o proceso de 

busca de información do alumnado en internet. É unha maneira de guiar ao alumnado 

no proceso de ensino-aprendizaxe sen que perda tempo en buscar ligazóns na rede.  

Formación do profesorado no centro: A práctica totalidade do profesorado do 

centro ten participado na formación que levamos organizado, desde o centro, nos 

últimos cinco anos, tendo todos eles relación coa posta en práctica de metodoloxías 

activas a través das TACs. O traballo desta formación está accesible na nosa aula 

virtual: 

 Grupo de traballo (19/20): Adiantándonos a Edixgal 

 Grupo de traballo (19/20): Dinamizamos o centro a través da arte 

 Seminario (19/20): TACs, currículo e biblioteca: Innovando 

 Seminario (18/19): TACs, currículo e biblioteca: Google e REA 

 Seminario (17/18): TACs, currículo e biblioteca: Novas metodoloxías 

 Seminario (15/16): TICs, Currículo e biblioteca: Web 2.0 

 Seminario (14/15): TICs, currículo e biblioteca: webs dinámicas. 

Todos eles accesibles na aula virtual do cole: 

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual2/course/index.p

hp?categoryid=12 

Redes sociais. Estamos presente en Facebook porque entendemos que é unha 

ferramenta que nos permite acceder a nosa comunidade educativa de modo rápido e 

efectivo. Todas aquelas novas, con entradas visuais, que son de interese, as 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/blogdebiblioteca
http://meteosueiro.blogspot.com/
https://alimentasueiro.blogspot.com/
https://miradequevaiorientacion.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=12
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=12
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comunicamos por esta vía. Practicamente todas as familias da nosa comunidade 

educativa son seguidoras da nosa conta. Pódese acceder desde a web do centro. 

Temos participado como relatores, do traballo desenvolvido no centro, en 

cursos do CFR, Xornadas PLAMBE, seminarios e grupos de traballo doutros centros… 

PLAMBE. Non se pode desligar o funcionamento da biblioteca do emprego das TIC 

e das TAC. Estas están presentes no desenvolvemento do proxecto de biblioteca, do 

Plan lector do centro e dos proxectos documentais integrados que se levan 

desenvolvendo no centro, todos os anos desde 2011 e no que participan todos os cursos 

do colexio. 

Todo o proxecto educativo, así como plans, proxectos, programacións de aula 

témolos accesibles na web do centro para facilitar o seu coñecemento a toda a 

comunidade educativa. 

O coordinador do proxecto foi premiado na convocatoria do Siega 2004 pola 

realización da páxina web do CEIP de Baños de Molgas de Ourense e no 2006 no 

concurso de Webquest sobre María Mariño.. 

En definitiva, a nosa experiencia educativa está reflectida e resumida na web do 

centro e na súa aula virtual. 

 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/ 

6. Modelo organizativo e metodolóxico previsto para o desenvolvemento do proxecto e 

para garantir a súa continuidade. 

Libros dixitais 

Nos cursos de 5º e 6º de Primaria empregaranse exclusivamente os libros 

dixitais do entorno virtual de aprendizaxe (EVA), aínda que cada profesor/a apoiarase 

noutros materiais, que poden ser recursos dixitais multimedia (repositorio Abalar, de 

internet, propios…) ou de tipo físico (fondos documentais, murais, mapas, fichas de 

vocabulario ...) que considere oportuno e imprescindibles para a súa materia. Os 

recursos serán deseñados para facilitar unha educación interactiva e participativa, 

empregando o portátil ou o encerado dixital.  

Esta transformación non suporá un cambio drástico na metodoloxía a aplicar xa 

que todo o que faciamos co formato papel poderémolo facer co formato dixital, 

traballemos con metodoloxías máis activas ou tradicionais e dependendo do centro de 

interese que esteamos a traballar. 

A nosa biblioteca, seguirá tendo un protagonismo destacado como espazo 

facilitador de recursos para o desenvolvemento do proceso educativo. A lectura e 

consulta de libros, os cadernos, as probas escritas a man, etc... seguirán tendo un papel 

importante se se considera axeitado.  

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/


PROXECTO EDIXGAL  2020-2021 

CEIP MANUEL SUEIRO 

Páxina 8 de 13 
 

O portátil facilitado ao alumnado proporcionaralle un amplo conxunto de 

aplicacións educativas agrupadas: para ciencias; para as materias de lingua; para 

matemáticas, entre outras...O emprego destes recursos e ferramentas incidirán a 

adquisición de competencias dixitais necesarias para o seu desenvolvemento persoal e 

profesional. 

Os libros dixitais son un paso máis na dixitalización das aulas. Entendemos que a 

adaptación non será traumática debido ao esforzo que se está a facer desde os cursos 

iniciais ata chegar a 5º de Ed. Primaria no traballo das competencias dixitais do 

alumnado. 

Exposición e explicación dos contidos  

O encerado dixital será a ferramenta principal para as explicacións dos contidos 

que teñamos organizado no EVA de cada materia. Neste sentido, a metodoloxía tamén 

será similar a realizada co emprego dos libros de papel. O profesorado, facendo 

preguntas ao alumnado durante as exposicións dos temas para que manteñan a 

atención. Así mesmo, os alumnos e alumnas preguntarán o que non entendan e poden 

coller apuntes, facer esquemas, etc. O alumnado contará sempre co seu ultraportátil no 

pupitre, pero poderá usar cadernos ou calquera outro material que cada mestre/a 

considere oportuno. 

Estudo dos contidos dos libros dixitais e realización de tarefas 

Unha vez explicado o tema, o alumnado estudará os contidos no seu portátil e 

realizará os exercicios e traballos sobre cada tema. É importante alternar actividades 

interactivas, que facilitan a comprensión porque son autocorrectivos e resultan moi 

atractivos, con exercicios de resposta aberta elaborados nos portátiles ou nos seus 

cadernos. 

Os recursos multimedia que complementan aos libros dixitais serán elixidos de 

acordo cos obxectivos que se propoñan e permitirán adaptar cada tema ás 

características individuais de cada alumno/a.  

Para a realización de tarefas na casa, permitiráselle, ao alumnado que non 

dispoña de ningún dispositivo no seu fogar, levar o portátil. Se tampouco dispón de 

internet, os portátiles permitiranlle traballar offline, actualizándose automaticamente 

ao chegar ao centro. Deste xeito, garántese que os alumnos e as alumnas que non 

dispoñan de conexión a Internet desde as súas casas, poidan seguir o curso sen 

dificultade. 

Metodoloxías activas 

O emprego de metodoloxías activas, onde o alumnado sexa o verdadeiro artífice 

do seu propio aprendizaxe, verase favorecido polo emprego destes dispositivos nas 

aulas. Entre elas a posta en práctica do PDI que todos os anos se programa desde a 

biblioteca; as actividades de educación documental ou pescuda de información que se 
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realizan en diferentes materias; as de gamificación que organiza o EDL,… e todas 

aquelas que o profesorado considere oportuno pór en práctica co seu alumnado.  

Por outra banda, ao dispoñer todo o alumnado desta ferramenta, seranos moito 

máis fácil programar e realizar actividades de colaboración entre os distintos membros 

do grupo, repercutindo na mellora da calidade dos produtos finais creados. 

Avaliacións  

Dado que en primaria a avaliación é continua, configuraremos o EVA para que nel 

quede reflectido o control de todas as actividades e tarefas realizadas que incidan 

nesta avaliación, sexan ou non realizadas en liña, é dicir, a avaliación de cadernos, de 

actividades en funxible, de exames en papel… serán achegadas ao EVA, facilitando así o 

coñecemento da evolución das súas aprendizaxes. 

Tratamento da diversidade  

O alumnado máis capacitado para a aprendizaxe pode ampliar as súas 

posibilidades de seguir afondando na asimilación de contidos dentro do EVA. O 

alumnado que poida ter máis dificultades, proporcionaránselle recursos adaptados ao 

seu propio ritmo de aprendizaxe.  

O alumnado con necesidades educativas especiais necesita programas e recursos 

individualizados para crear un entorno de aprendizaxe axeitado. En ocasións os mestres 

e as mestras, pódense encontrar con situacións difíciles, nas que a falla de recursos 

pode impedir a súa verdadeira integración. Completaremos as actividades programadas 

para este alumnado no EVA, con cursos específicos que elaborará, na aula virtual do 

centro, o profesorado de PT e AL. Dependerá das características e posibilidades de 

comunicación do alumno concreto e das súas necesidades e intereses. Pretendemos 

usar as TIC como un medio máis de integración. Este alumnado precisará dunha 

atención titorial constante, que guíe e reforce as súas aprendizaxes.  

Responsabilidades e obrigas do profesorado  

Funcións do coordinador: Coordinar e dinamizar o proxecto; Elaborar propostas 

para a elaboración e xestión dos medios e recursos tecnolóxicos; Supervisar a 

instalación e configuración dos dispositivos; Proporcionar aos demais profesores o 

apoio que necesiten; Elaborar propostas para a elaboración e xestión dos recursos 

tecnolóxicos.  

O profesorado ten a obriga de: Colaborar activamente na posta en marcha do 

proxecto; Manter unha actitude de actualización constante de coñecementos e 

habilidades relacionados coas TIC; Amosar unha actitude de colaboración activa no 

traballo en equipo;  Participar nas actividades de formación vinculadas ao proxecto; 

Continuidade do proxecto. 
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Plan TIC  

Este proxecto será incorporado ao plan TIC do centro. Para o bo uso e coidado dos 

libros dixitais estableceremos un novo protocolo de actuación que incluiremos no NOF 

do noso centro.  

ANPA  

A ANPA Limiar do CEIP Manuel Sueiro considera importante seguir avanzando na 

igualdade de oportunidades educativas do alumnado do centro. Por iso consideramos 

primordial a introdución das competencias dixitais na a formación dos nosos fillos e 

fillas. Pensamos que o centro está preparado para asumir o cambio metodolóxico no 

proceso de ensinanza e abalamos a capacidade do equipo docente para coordinar esta 

tarefa. 

Comunicación ás familias  

Nos primeiros dás de setembro, antes do comezo do curso lectivo, manterase 

unha reunión coas familias do alumnado de 5º de Ed. Primaria na que o director, o 

coordinador e a persoa encargada da titoría de quinto ofrecerán información sobre a 

posta en marcha do proxecto e do seu desenvolvemento ao longo do curso escolar, 

resolvendo todas aquelas dúbidas ou inquedanzas que poñan de manifesto. 

As familias comprometeranse a que o alumnado realice un uso axeitado do 

equipamento, e ao coidado dun equipo público que poderá ser utilizado en vindeiros 

cursos. 

7. COORDINACIÓN DO PROXECTO. 

A persoa designada para a coordinación do proxecto e o mestre Norberto Blanco 

Dorrío, coordinador TIC do centro desde o curso 2014/15. A súa formación e experiencia 

queda contrastada no currículo que se achega no ANEXO I: participación en máis de 100 

actividades formación; relator ou coordinador de 37 actividades de formación da 

Consellería de Educación e participación en múltiples actividades e proxectos 

innovadores (PLAMBE, XOGADE, Meteoescolas, Nós tamén creamos, Aliméntate ben,…). 

No mes de setembro confirmarase a asignación de horas para esta coordinación 

en función da dispoñibilidade da súa carga horaria lectiva e complementaria.  
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8. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN INTERNA DO DESENVOLVEMENTO 

DO PROXECTO, ESPECIFICANDO OS INDICADORES DE LOGRO 
VINCULADOS AOS OBXECTIVOS PROPOSTOS. 

O proceso avaliativo máis claro é a observación directa na aula de cada un dos 

elementos que interveñen. 

A avaliación será continua cun documento final (memoria final) que deberá incluír 

o grao de cumprimento dos logros vinculados aos obxectivos propostos, as actividades 

desenvolvidas, o grao de implicación do centro e da comunidade educativa, as 

actividades de formación, a produción de materiais, a avaliación feita e as previsións 

futuras. 

Nesta avaliación continua, consideraremos tanto ao alumnado como ás 

actividades, métodos e programas aplicados para concretar si se lograron ou non os 

obxectivos e o grao de achegamento aos mesmos. 

8.1 Revisión do proxecto 

O seguimento do proxecto realizarase basicamente en reunións trimestrais co 

equipo de profesores de 5º e 6º de Ed. Primaria.  

Avaliarase a consecución dos obxectivos propostos seguindo os seguintes 

indicadores:  

OBXECTIVO 1. Que o alumnado sexa o verdadeiro protagonista do proceso de 

ensino-aprendizaxe facendo posible unha aprendizaxe máis activa.  

INDICADORES  

 Iniciativa para buscar información, identificar os obstáculos que se presenten e 

saber resolvelos  

 Busca de alternativas  

 Autoavaliación e valoración realista dos traballos realizados  

OBXECTIVO 2. Incrementar a autonomía do alumnado cunha aprendizaxe 

individualizada que lle permita seguir o seu propio ritmo de aprendizaxe.  

INDICADORES  

 Responsabilidade e perseveranza na realización das tarefas  

 Administración do tempo e organización dos traballos  
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OBXECTIVO 3. Cambiar a metodoloxía do proceso de ensino-aprendizaxe por unha 

metodoloxía máis activa e motivadora para o alumno.  

INDICADORES  

 Selección, utilización e programación dos dispositivos dixitais e as súas 

funcionalidades de acordo coas tarefas a realizar  

 Realización de actividades grupais utilizando ferramentas virtuais colaborativas. 

OBXECTIVO 4. Preparar ao alumnado para o futuro a través do uso educativo dos 

medios da información e comunicación.  

INDICADORES  

 Interpretación da información en diferentes tipos de linguaxe  

 Uso das ferramentas do sistema  

 Realización de comunicacións virtuais e publicacións dixitais  

OBXECTIVO 5. Potenciar o desenvolvemento cognitivo e a aprendizaxe innovadora 

mediante novos contornos que favorezan a potenciación de habilidades, destrezas e 

adquisición de coñecementos.  

INDICADORES  

 Organización do entorno virtual de aprendizaxe (EVA). 

 Manexo de ligazóns na navegación controlada. 

 Creatividade para resolver situacións novas, organizar elementos e materiais de 

forma novidosa. 

 Aplicación de procedementos implicados na aprendizaxe noutras situacións 

diferentes.  

8.2 Modificacións, axustes e aspectos de mellora.  

Realizaranse reunións de control do plan entre todos os membros implicados. 

Ademais, o coordinador do programa elaborará un informe trimestral que recolla as 

dificultades xurdidas, as melloras feitas ou que se van a facer e os cambios que se 

realicen de acordo coas propostas do profesorado. 

No caso de non se cumprir os obxectivos, estudaranse as causas e elaboraranse 

plans de mellora. Tamén se analizarán os problemas que xurdisen na posta en marcha 

do proxecto e modificaranse os aspectos do mesmo que non funcionen. 
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9. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SER TIDA EN CONTA PARA A 

SELECCIÓN DO CENTRO. 

Queremos aclarar que os votos non favorables dos membros do Claustro 

corresponden aos seguintes motivos: A persoa que vota en contra, non é polo emprego 

da tecnoloxía senón pola metodoloxía, xa que é unha persoa que traballa con 

metodoloxías activas na súa aula e considera que EDIXGAL non deixa de ser unha 

metodoloxía tradicional polo emprego de libros de texto; O voto en branco é dun 

mestre que no próximo curso cumpre 65 anos e opta por non pronunciarse. 

Ourense, a 15 de maio de 2020 

 

O Director       O Coordinador.  

 

Asdo: José Manuel Rego García.   Asdo: Norberto Blanco Dorrío.   


