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PLAN DE INTRODUCCIÓN DAS TECNOLOXÍAS 
 DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

 
ESTUDO INICIAL DO CENTRO 

O CEIP da Pobra do Brollón é un centro público de catro unidades: tres de Ed. 

Primaria e unha de Ed. Infantil. 

É un centro rural situado a 500 metros da capitalidade. 

Dado o descenso de alumnado, o centro non ten problemas de espazos para a súa 

utilización como  aulas, pero como o número de unidades é pequeno, os 

presupostos cos que conta o centro non son grandes, limitando ás veces os 

recursos e actividades a programar. 

A maioría das familias das que proceden os alumn@s adícanse á agricultura e á 

gandeiría, completándose o medio de vida destas familias no sector servicios, 

profesións liberais e autónomos. 

En canto á relación das familias co centro escolar, participan nunha porcentaxe 

elevada nos festivais e datas especias do curso escolar, aínda que non tanto nas 

titorías, Consello Escolar ou Anpa. 

Os alumn@s contan con transporte escolar e comedor, sendo a xornada de 9:30 

horas a 13:00 horas e de 14:15 horas a 15:45 horas. 

A lingua dominante entre os alumn@s é o galego. 

O número de alumn@s é de 43 e o de mestres é de 7 con diferentes especialidades. 

Ademais o centro conta cunha cociñeira. 

O equipo directivo está formado pola directora e polo secretario, só a efectos de 

levantar actas no Claustro e Consello Escolar. 

Os Equipo de Actividades Extraescolares, de  Normalización Lingüística e 

Coordinación Pedagóxica funcionan a nivel de Claustro,. 

Respecto á dotación de recursos das TIC, o centro posúe unha aula de Informática 

e  Audiovisuais onde se reproducen películas, reportaxes, documentais,...  

Tamén posúe Pizarra Dixital, cañón de luz, Reproductor de DVD, Home Cinema, 

cámara de vídeo e fotos dixital, equipos de son,... 

Ademais destes recursos, o centro posúe equipos informáticos para a xestión da 

Dirección do centro, Secretaría, Biblioteca, aulas, estes moi deficientes, non 



responden ás demandas de hoxe en día, polo que non se empregan. e 

Departamento de Orientación.  

A aula de 5º, 6º  funciona dende hai catro cursos como Aula Abalar contando con 

canón, EDI, portátil para o profesor e armario abalar con 8 portátiles para @s 

alumn@s. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

1. Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e 

colaboración con toda a comunidade educativa. 

2. Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación 

ao traballo coas TIC. 

3. 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. 

4. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e 

tansmitir valores sociais e de respecto de outros costumes e outras formas 

de vida. 

5. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o 

seu afán de coñecemento. 

6. Fornecer ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información 

conseguida mediante o uso das TIC. 

7. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos 

propostos nas diferentes áreas do curriculo. 

8. Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación e de expresión das propias ideas. 

9. Potenciar a comunicación cos seus iguais. 

10. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao 

aproveitar as posibilidades que ofrecen as TIC. 

11. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: 

programacións, proxectos, explicacións, actividades,… 

12. Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas 

profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade 

docente. 



13. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas,…en diversas redes de 

colaboración como a Internet. 

14. Lograr a integración das TIC  como medio dinámico de comunicación, de 

maneira que se constitúan nun elemento común de información e de 

contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión 

entre eles. 

15. A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha 

mecanismos para aproveitar a infraestructura tecnolóxica e favorecer a 

adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un 

uso proveitoso das TIC. 

16. Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das 

desigualdades sociais. 

 

 

OBXECTIVOS  ESPECÍFICOS 

 PARA O CENTRO 

 Continuar co emprego e mantemento da Aula das TIC co fin de ter un 

espazo específico onde se integren, para un mellor aproveitamento 

educativo, os  recursos informáticos e audiovisuais do colexio ( equipos 

informáticos, cañón de luz, pantalla, pizarra dixital, home cinema,...) 

 Velar polo mantemento funcional e actualizado dos equipos informáticos do 

centro escolar. 

 Elaboración dunha biblioteca multimedia variada e actualizada que permita 

complementar os traballos de aula das diferentes áreas curriculares. 

 Empregar o programa Meiga para levar a xestión e funcionamento da 

Biblioteca Escolar. 

 Velar pola actualización e posta a día do Plan de Mellora de Bibliotecas 

Escolares, proxecto fundamental para coñecer, actualizar e intercambiar 

experiencias educativas innovadoras levadas a cabo noutros centros 

escolares. 

 Intentar manter actualizada a páxina web do centro, tendo en conta da 

dificultade da tarefa debido ao recorte de profesorado que se levou a cabo 



no centro, non dispoñendo actualmente ningún profesor con carga horaria 

destinada para tal fin. 

 Empregar a cámara de vídeo e  fotografías dixital para elaborar reportaxes 

audiovisuais sobre diferentes traballos e experiencias educativas levadas a 

cabo no centro, co fin de enriquecer o contido da páxina web do centro. 

 Elaborar collages fotográficos empregando programas informáticos 

axeitados, que nos permitan amosar diferentes traballos educativos dunha 

maneira visual e orixinal. 

 Desenvolver experiencias educativas innovadoras que se fundamenten no 

emprego na escola do traballo expresivo en xeral, a música e as TIC. 

 Creación dun apartado na web do centro, adicado á conservación e difusión 

dos xogos tradicionais, no que os nenos/as do cole se convirtan nos 

principais transmisores dos mesmos. 

 

 PARA O PROFESORADO 

 Mellorar a formación xeral do profesorado do centro, no emprego dos 

recursos das TIC  no o seu traballo cotiá. 

 Coñecer e empregar a diversidade de programas informáticos educativos 

interesantes para o seu emprego complementario das áreas curriculares. 

 Coñecer e empregar a diversidade de material audiovisual e informático 

apropiado para traballar con alumnado con NEAE, necesidades de reforzo 

ou ampliación. 

 Normalizar o uso dos equipos informáticos do centro para elaborar 

traballos e materiais educativos relacionados coas programacións de aula. 

 Coñecer e por en práctica as posibilidades educativas do emprego  da 

Pizarra Dixital no ámbito educativo. 

 Utilizar a web do colexio como recurso educativo transmisor das 

experiencias educativas levadas a cabo na escola. 

 Procurar que a Biblioteca escolar se convirta nun centro dinamizador de 

experiencias educativas e nun centro de interés  para o alumnado. 

 Elaborar materiais educativos empregando as TIC como recurso principal. 

 

 



 PARA O ALUMNADO 

 Adquirir unha competecia dixital que lles permita buscar, obter, procesar e 

comunicar información de maneira eficaz e eficiente. 

 Aprender a empregar os equipos informáticos do centro dunha maneira 

autónoma e responsable. 

 Coñecer as posibilidades de traballo que nos ofrecen os equipos 

informáticos e a gran diversidade de xogos e programas educativos, 

apropiados para cada idade, áreas, capacidades individuais,... 

 Empregar internet como ferramenta de búsqueda de información sobre 

temas importantes para a escola. 

 Coñecer e empregar a Pizarra Dixital como ferramenta de traballo na escola. 

 Participar activamente en todas as experiencias educativas que se leven a 

cabo no centro. 

 Utilizar a biblioteca escolar coma fonte de diversión e coñecemento. 

 Levar a cabo un curso de mecanografía para empregar de maneira máis 

rápida e eficaz o teclado. 

 Participar activamente na elaboración de material audiovisual para o 

espazo da web adicado á transmisión do xogo popular e tradicional. 

 Participar activamente na búsqueda de información e na elaboración de 

materiais audiovisuais e plásticos, relacionados co Proxecto de Voz Natura 

que imos levar a cabo no centro durante este curso escolar. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

A metodoloxía a utilizar será eminentemente activa e participativa na que os 

alumn@s  manipulen, investiguen e descubran a diversidade de recursos e 

materiais  dos que dispón o centro para desenvolver a súa competencia dixital. 

Os traballos e actividades levados a cabo deberán ser apropiados  para a idade de 

cada alumn@, capacidade, interese, motivación, ....procurando que as experiencias 

sexan significativas, integrales, interdisciplinares e globalizadores para os nen@s. 

Para intentar acadar estes obxectivos levaranse a cabo as seguintes actividades: 

 

 Mantemento da Aula das TIC para levar a cabo sesións de informática, 

proxeccións  cinematográficas, documentais,...uso da pizarra dixital,... 



 Actualización  da xestión e documentación da Biblioteca escolar e 

realización dun programa de actividades que permitan dinamizar a vida 

escolar do centro e provocar un interés natural do alumnado por todo o 

relacionado ca biblioteca escolar. 

 Mantemento da páxina web do centro co fin de poder amosar as vivenzas 

levadas a cabo na escola así como toda a información interesante relativa áo 

noso centro escolar. 

 Formación contínua sobre o mantemento actualizado da aula das TIC, 

emprego da Pizarra Dixital e do cañón de luz,  utilización do Programa 

Meiga para a xestión da Biblioteca escolar, utilización e manexo da páxina 

web do centro, uso da aula Hablar.. 

 Utilización de todos os recursos das TIC do centro no traballo cotiá do 

profesorado co alumnado. 

 Designación dun coordinador encargado das TIC no centro e que velará 

polo mantemento actualizado de todos os recursos do colexio así  como da 

formación do profesorado en relación ao seu emprego no colexio. 

 Información continuada á Comunidade Educativa e principalmente ás 

familas dos nen@s do cole sobre todos os avances e experiencias educativas 

que se vaian levando a cabo na escola en relación co emprego das TIC. 

 

AVALIACIÓN 

O desenvolvemento dun proxecto de innovación en TIC debe levar asociado un 

proceso de avaliación e rreflexión que permita valorar os resultados e ver cales 

serán as nosas actuacións. 

Debemos ter en conta: 

1. Que é Avaliar? 

- Respecto ao alumnado: o grado de consecución dos obxectivos deste 

proxecto en relación coas vantaxas do uso das TICs no aprendizaxe do 

alumnado. 

- Respecto ao profesorado: O grado de consecución dos obxectivos deste 

proxecto en relación coa integración das TICs na ensinanza. 



- Respecto á organización de recursos : o grado de consecución dos 

obxectivos deste proxecto en relación coa organización dos recursos e 

participación dos distintos axentes do entorno escolar. 

2. Como avaliar? 

- Cuestionarios trimestrais sobre aspectos concretos do Plan. (Tod@s @s 

Mestres/as. 

- Cuestionario de valoración da aplicación dos materials web  e  

multimedia, utilización dos recursos (Coordinador). 

3. Cando avaliar? 

- Ao rematar cada trimestre, “Como é o funcionamento do plan”, “Que 

melloras podemos facer”, “Que funciona ben”… 

- Ao finalizar o curso académico 

Intentarase elaborar unha enquisa tanto para os Mestres como para @s alumn@s 

na que se reflexione acerca dos obxectivos acadados  ou incumpridos, así coma as 

estratexias  que se deberán adoptar para establecer  medidas de mellora. 

 

 

 

 

 


