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Descrición e plan de traballo  
1. Estrutura 
Este proxecto é un traballo colaborativo entre o 2º ciclo de Ed. Infantil e os 3 
ciclos de Ed. Primaria do Ceip Ponte dos Brozos xunto cos ciclos de ESA, PCPI e 
Bach. do IES de Sabón. As áreas e materias de traballo son L. Galega, L. 
Castelán, L. Inglesa e C. do Medio 
 
2. Guía didáctica 
2.1 Xustificación 
Os tempos non paran. O noso alumnado menos.  
O Ceip Ponte dos Brozos e o IES de Sabón levan colaborando desde hai máis de 
dez anos no Proxecto Ponte dos Brozos de introdución das TICs no ensino. 
A necesidade de non parar, de tentar permanecer sempre na cresta da ola é o 
que nos leva a solicitar este proxecto. Nun proxecto destas características senón 
se avanza, retrocédese. Temos que tentar estar sempre na vangarda da 
tecnoloxía e da pedagoxía.  
Xa hai anos probamos, e demostramos, que a tecnoloxía había que sacala da 
aula de informática e levala ás aulas onde estaba o alumnado. Comprobamos 
que no século XXI con alumnos e alumnas deste século non se pode seguir 
esperando a que sexa a hora da semana que temos asignada para acudir a aula 
de informática para traballar con tecnoloxía. 
Nestes momentos onde a tecnoloxía é omnipresente, onde calquera dos nosos 
alumnos ou alumnas ten no seu peto un aparello que o pon en contacto co 
mundo e coloca todo o mundo ao alcance do seu peto, a escola e, nestes dous 
casos, a escola pública, non pode permanecer á espera de dotacións que 



  

cheguen das institucións educativas. Temos que utilizar todo o potencial tanto 
tecnolóxico como humano que poidan aportar o noso alumnado. 
Para este proxecto ímonos centrar na realidade aumentada. A Realidade 
Aumentada (RA) é engadir información ou imaxes virtuais á visión do mundo 
real. Entón, podemos dicir que non substitúe a realidade física, pero engade 
información en datos ou gráficos. Esta tecnoloxía fai uso dun dispositivo, que 
por medio dunha aplicación, captura imaxes do mundo real e lles sobreimprime 
sobrepostas en capas virtuais, presentando os resultados na pantalla, e 
permitindo ou non interactuar coa información obtida. 
O noso alumnado non é un ciborg nin sequera admitimos para eles o concepto 
de nativos dixitais como nós non nos consideramos inmigrantes dixitais. 
Pensamos que todos estamos en tránsito cara a unha realidade que aínda non 
sabemos cal pode ser pero algo dela si albiscamos e o que si podemos afirmar 
que o noso alumnado ten que estar preparado para esa realidade e nós 
queremos acompañalos nesa viaxe. 
2.2 Obxectivos 

• Iniciarse no coñecemento e aplicación da R.A. xeoposicionada no contorno 
escolar. 

• Iniciarse no coñecemento e aplicación da realidade aumentada en 3D 
• Orientar na elaboración e integración destes  recursos  na aula. 
• Potenciar  o  traballo  colaborativo  e  o  compromiso  de  compartir  

recursos  e coñecementos. 
• Aplicar os coñecementos adquiridos anteriormente  para facer novas 

creacións. 
• Proporcionar recursos didácticos e metodolóxicos na idea de mellorar o 

ambiente de aula para acadar mellores resultados académicos, sempre en 
relación coa utilización das TIC. 

2.3 Competencias a desenvolver 

1º ciclo 
• COMPETENCIA ARTÍSTICA: As destrezas que se pretenden traballar nesta 

competencia son tanto á habilidade para apreciar e gozar coa arte e 
outras manifestacións culturais como  aquelas relacionadas co emprego 
dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias. 

• TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL: Incorpóranse 
diferentes habilidades, que van desde o acceso ao conto,  ata o manexo 
da R.A., incluíndo a utilización das TICs como elemento esencial para 
comprensión lectora e a expresión oral e escrita. 

• COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ: Precísase que a comunidade educativa 
de Arteixo comprenda e acepte a realidade social na que vive, afrontando 
a convivencia e os conflitos empregando o xuízo ético baseado nos 
valores e prácticas democráticas, e exercendo a cidadanía, actuando con 
criterio propio, contribuíndo á construción da paz e da democracia, e 
mantendo unha actitude construtiva, solidaria e responsable ante o 
cumprimento dos dereitos e obrigas cívicas. Nunha poboación formada 
por tantas nacionalidades e realidades económicas diferentes como é a 
deste concello, é prioritario facer cidadáns competentes socialmente. 

2º ciclo: 

FLUIDEZ TECNOLÓXICA 



  

• Manexar recursos básicos de hardware.  
• Desempeñarse en contornos virtuais con axuda.  
• Utilizar as TIC para procesar de forma básica información textual 

XESTIÓN DA INFORMACIÓN 
• Buscar información variada a través de internet sobre a época que imos 

traballar. 
• Localizar nun mapa os puntos máis importantes obxecto de estudio e 

reflexalos utilizando a realidade xeoposicionada . 
• Elaborar  distintas clases de contos coa información obtida utilizando as 

diferentes ferramentas de RA 
COMUNICACIÓN E COLABORACIÓN 

• Utilizar recursos TIC específicos designados polo docente para colaborar 
con compañeiros compañeiras e traballar en equipo.  

• Comunicar as súas ideas a compañeiros, familias ou público en xeral 
utilizando aplicacións tecnolóxicas con axuda.  

• Valorar as contribucións dos seus compañeiros. 
CREATIVIDADE E INNOVACIÓN 

• Utilizar recursos TIC que lle permita crear os seus propios produtos  onde 
pense creativamente, descubra e innove. 

PENSAMENTO CRÍTICO, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, TOMA DE DECISIÓNS 
• Explorar temas da contorna próxima e abordar problemas sinxelos 

utilizando ferramentas e recursos tecnolóxicos axeitados. 
CIDADANÍA DIXITAL 

• Considerar a privacidade da información.  
• Utilizar a información e os recursos tecnolóxicos de xeito responsable coa 

guía do profesorado.  
• Introducirse nos diferentes estilos e formas de comunicación dixital. 

3º ciclo: 
FLUIDEZ TECNOLÓXICA 

• Comprender e utilizar sistemas, operacións e conceptos tecnolóxicos 
básicos con axuda.  

• Desempeñarse en contornas virtuais con mínima axuda.  
• Utilizar as TIC para procesar de forma básica información textual.  
• Utilizar as TIC para procesar de forma básica información numérica.  
• Utilizar as TIC para procesar de forma básica información multimedia. 

BUSCAR, VALORAR E XESTIONAR  INFORMACIÓN 
• Buscar información en Internet de forma planificada e utilizando unha 

estratexia dada.  
• Localizar información relevante dunha variedade de fontes con mínima 

axuda.  
• Avaliar a adecuación e pertinencia da información que se obtén en función 

dos obxectivos da procura con mínima axuda.  
• Clasificar, organizar e procesar datos e información con mínima axuda.  

COMUNICARSE E COLABORAR  
• Utilizar recursos TIC específicos designados polo profesor para colaborar 

con compañeiros, docentes, expertos e outros e traballar en equipo.  
• Comunicar as súas ideas aos seus compañeiros, familias ou público en 

xeral a través dos  estilos e formatos propios das áreas de coñecemento, 
utilizando aplicacións tecnolóxicas con mínima axuda.  

• Desempeñarse con responsabilidade en proxectos que utilicen recursos 
TIC para desenvolver o entendemento cultural e a tolerancia.  

SER CREATIVOS E INNOVAR 



  

• Utilizar recursos TIC que lle permita crear os seus propios produtos onde 
pense creativamente, descubra e innove.  

PENSAR CRÍTICAMENTE, RESOLVER PROBLEMAS E TOMAR DECISIÓNS  
• Clasificar e/ou analizar temas do mundo real e problemas da contorna 

próxima coa guía do profesorado, utilizando recursos TIC apropiados.  
• Iniciarse en tómaa de decisións argumentadas.  

CIDADANÍA DIXITAL  
• Considerar a privacidade da información.  
• Utilizar a información e os recursos tecnolóxicos de xeito responsable coa 

guía do profesorado.  
• Respectar os diferentes estilos e formas de comunicación electrónica 

 
2.4 Programa de contidos e actividades coa súa temporalización. 
• 1º ciclo: “Un conto en 3D.” 

o Lectura: prosodia (entoación, ritmo), comprensión e velocidade 
lectora, ortografía,  léxico e categorización semántica. 

o Interculturalidade: culturas, xeografía, valores e actitudes. 
o Idiomas: galego, castelán, inglés, francés e árabe. 
o A narración partirá do alumnado.  
o A selección de imaxes poderá ser unha actividade dirixida na aula en 

gran grupo. 
o A ferramenta a utilizar será ZooBurst 

• 2º ciclo: Estudo da  época antiga  en Arteixo a través da R. A. 
o Época Castrexa e Romana/Medieval. 
o Xeoposicionamento dos castros de Arteixo. 
o Creación de textos usando a tecnoloxía 3 D 
o Ferramentas: Ipad, ordenadores, Zooburst, Aumentaty Author, 

Aumentaty Viewer, Hoppala, Junaio , Layar. 
o Idioma: Lingua galega , Lingua castelá, Lingua Inglesa. 

• 3º ciclo: “A sociedade feudal e as súas características a través do estudio do 
Románico en Arteixo”. 

o Estudo, coñecemento e aplicación da realidade aumentada. 
o Para a xeolocalización de lugares de diverso interese próximos aos 

nosos alumnos e a súa área de influencia: Igrexas románicas do 
Concello de Arteixo. 

o Estudo e Comprensión espacial: xeolocalización de lugares do noso 
concello (de Arteixo) relacionados co Románico ou a Idade Media, así 
como tradicións, romarías ou costumes populares, lendas.... 

o Estudo da R.A. como xerador de traballo colaborativo entre os 
membros da comunidade educativa e a imbricación de diferentes 
temas dos diversos grupos de traballo. 

• Bacharelato e ESA: “A Vida Contemporánea do século XIX  vista a través dos 
ollos de Emilia Pardo Bazán nos seus artigos na revista  “La Ilustración”. 

o Estudo, coñecemento e aplicación da R.A. para a aprendizaxe. 
Visualizar a vida diaria na España e na Galiza do século XIX: 
§ A moda. 
§ O cientificismo, os novos inventos, a “tecnoloxía nesta época”. 
§ A muller e cuestións de xénero. 
§ Costumes relixiosos e sociais. 
§ Xeolocalización de lugares de diverso interese próximos aos nosos 

alumnos e a súa área de influencia: Arteixo - Manuel 
Murguía/Rosalía, Pastoriza (Santuario) –E. Pardo Bazán, A Coruña - 



  

Casa/Museo de EPB, zona vella da cidade… 
§ Rexionalismo, o nacionalismo na política da época 

o Estudo e Comprensión espacial: xeolocalización dos lugares do noso 
concello de Arteixo comentados por EPB nos seus artigos. 

o Estudo da  R.A.  como  xerador  de  traballo colaborativo entre os 
membros da comunidade educativa. 

o Imbricación de diferentes temas dos diversos grupos de traballo: -  Os 
coetáneos de Emilia P.B. no concello de Arteixo e na Coruña, 
recorridos literarios vistos desde diversos enfoques segundo as 
ferramentas empregadas polos diversos grupos do proxecto. 

2.5 Metodoloxía de traballo 
A metodoloxía será activa, sumativa e participativa, non so por parte do 
profesorado implicado, senón tamén dos rapaces que irán aprendendo paso a 
paso sempre apoiándose os uns nos outros 
2.6 Organización de recursos humanos e materiais 
O grupo de profesores e profesoras participantes neste proxecto organizaranse 
en catro pequenos grupos correspondentes a cada un dos ciclos implicados.  
O profesorado de Ed. infantil que non ten actividades propias debido á idade do 
alumnado ( neste caso 3 anos) participará no proxecto da súa preferencia. 
O profesorado que non ten titoría constituirá outro pequeno grupo encargado de 
solucionar as dificultades técnicas que se produzan. 
O material que se utilizará serán os ordenadores portátiles e os Ipads existentes 
nos centros provenientes do Proxecto Ponte dos Brozos 
2.7 Temporalización, calendario e  horario previsto para a realización do 
proxecto 
Este proxecto levarase a cabo durante o presente curso escolar. Constará das 
seguintes fases 

• Selección das actividades a realizar por cada ciclo. 
• Busca de información sobre o proxecto a realizar en cada ciclo. 
• Realización da experiencia co alumnado utilizando as ferramentas 

seleccionadas por cada ciclo.  
• Haberá unha fase final de avaliación do proxecto. 

As reunión realizaranse cada 15 días os martes en horario de 4 e media a 6 e 
media 
2.8 Plan de avaliación (indicadores e incidencia na práctica educativa) 
A partir da discusión e o debate do profesorado que leva a cabo este proxecto, 
consensuáronse os seguintes ítems para a valoración das tres fases 
mencionadas no apartado anterior. 
1) Avaliación inicial para elixir o proxecto. 

a) Ser innovador. 
b) Traballar os aspectos curriculares do ciclo elixido e as competencias 

básicas establecidas pola lei. 
c) Englobar as máximas disciplinas posibles. 
d) Integrar todos os idiomas que se falan e estudan no centro. 

2) Avaliación formativa ou continua. 
a) Ser motivador. 
b) Integrar adecuadamente na dinámica da aula. 
c) Mellorar as diferentes competencias sinaladas do alumnado. 
d) Resultar accesible e de fácil manexo. 

3) Avaliación final: 
a) Converterse nun recurso para o profesorado. 
b) Empregar no resto das etapas, dos ciclos e dos centros educativos. 



  

c) Presentar un traballo de calidade tanto pedagóxica como tecnolóxica. 
d) Animar ao traballo na aula mediante outras actividades que partan do 

conto presentado. 
3. Tecnoloxía utilizada 
Para a realización das experiencias de xeolocalización usaremos as seguintes 
aplicación: 

• Ferramentas de Hardware:  
o iPads,  
o Smartphones 
o Ordenadores. 

• Ferramentas de Software:  
o Hoppala. Situar os puntos a subliñar no mapa.  
o Layar e Junaio.  Ver as diferentes capas nos iPads ou Smartphones.  
o Para a creación de libros con animacións en 3D:  

§ Aumentaty creator 
§  Aumentaty viewer 
§  ZooBurst. 

4. Mecanismos establecidos para a coordinación (no caso de varios participantes 
dun só centro ou de varios centros) 
Unha vez ao mes reunirase en plenario todos os integrantes do grupo 
participante no proxecto. Estas reunión de coordinación levaranse a cabo 
alternativamente en cada un dos centros. 
O coordinador do proxecto reunirase polo menos polo menos unha vez cada 15 
días cos participantes de cada un dos centros para valorar resultados e planificar 
estratexias 
 
 
 
 
          
 


