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1.CONTEXTUALIZACIÓN 

        As tecnoloxías da información e comunicación están presentes no día a día da 

sociedade actual. O seu uso e aproveitamento debe ser algo presente no proceso de ensino- 

aprendizaxe de forma natural. O uso común de medios deste tipo nas nosas accións diarias 

para comunicarnos, crear,  compartir ou buscar información debe reflexarse no medio 

educativo, e ademais  son elementos de mellora na calidade do ensino que posibilitan o 

acceso a información tanto para o profesorado como para o alumnado. 

O uso dos medios informáticos, xa dende  a E. Infantil, é algo habitual no centro, 

asumindo nos derradeiros curso, tanto no plano humano como no plano material, a necesidade 

de establecer estratexias metodolóxicas e deseñar actividades  que  teñan como ferramenta 

principal de desenvolvemento as TICs.  

Por unha banda a capacitación tecnolóxica dende os primeiros anos e por outra o uso 

destes recursos como elementos motivadores e estimuladores do aprendizaxe, son esenciais  

para  o desenvolvemento da competencia dixital. 

Tendo como referente esta situación, o noso Centro está a  aproveitarse dos avances 

tecnolóxicos en pos de conseguir un Ensino de maior calidade. 

O C.E.I.P Saco e Arce acolle a alumnos e alumnas procedentes do medio rural. Unha 

medida de Atención á Diversidade, é tamén acercar as TICs a este alumnado, para que deste 

xeito teña tamén acceso as tecnoloxías da información e da comunicación e o alumnado poida 

desenvolver as súas aprendizaxes coa axuda de ferramentas actualizadas. 

O alumnado de quinto e sexto de primaria leva catro cursos consecutivos 

desenvolvendo o currículo a través da platafoma E-dixgal con resultados satisfactorios, 

facilitando o desenvolvemento da competencia dixital e de aprender a aprender. 

Algúns criterios nos que baseamos  o noso traballo cos nosos alumnos/as neste 

campo e que, loxicamente, deben quedar reflexados neste plan de actuación son os seguintes: 

 

1.- Concibir o  uso dos recursos dixitais como instrumentos e ferramentas  de 

traballo nos procesos de ensino - aprendizaxe. 

2.- Equilibrar e determinar os fins do seu uso. 

3.- Elixir con coidado o software  e recursos que se van a utilizar. 

4.- Estimular e satisfacer a curiosidade e afán de aprender dos alumnos/as. 

5.- As actividades desenvolvidas no noso centro contribúen, por outra banda, a 

compensar posibles carencias e a nivelar os desaxustes que, en relación o acceso 

dos alumnos/as T.I.C., teñen a súa orixe no entorno familiar, social e cultural. 
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2. OBXECTIVOS  
 

Como obxectivo fundamental o noso Centro pretende: 

 

1.1 Integrar o uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación nas tarefas 

que se realizan no Centro, de modo que  profesorado e alumnado as utilicen como 

unha ferramenta máis nos procesos de ensino - aprendizaxe e sirvan como vehículo 

de comunicación e acceso a información de todos. 

 

En relación ó profesorado: 

 

- Crear materiais dixitais para o desenvolvemento curricular que supoñan 

unha innovación nas aulas. 

- Utilizar con frecuencia a Información contida na Rede e os recursos 

dispoñibles para o profesorado. 

- Compartir experiencias, ideas, información recursos, con outros profesores 

e profesoras a través do correo electrónico, aula virtual, os grupos de noticias, páxinas 

Web,... 

- Utilizar as ferramentas informáticas e audiovisuais para o traballo cotiá e as 

actividades de aula: programacións, actividades, controis, fichas, etc., 

- Utilizar os medios de comunicación e transmisión de datos (páxina web do 

centro, abalar, blogs de clase, aula virtual,...) para fomentar a comunicación e 

colaboración entre o centro e toda a comunidade educativa. 

- Coñecer as principais e  esenciais  plataformas de ensino virtual e 

desenvolver  procesos de E-A  a través  delas, principalmente, a través de EVA-Edixgal e 

a Aula Virtual do centro. 

 

En relación ó alumnado: 

 

- Motivar o uso racional e crítico das NNTT, capacitándoos para entender e 

expresarse a través delas. 

- Formar ao alumnado dos tres últimos cursos de Primaria nos procesos de 

seguridade na utilización das RRSS. 

- Desenvolver a capacidade de acceder, organizar, tratar e transmitir a 

información mediante os novos medios de comunicación e información. 

- Potenciar o desenvolvemento cognitivo e aprendizaxe innovador mediante 

novos entornos que favorezan o desenvolvemento de habilidades, destrezas e adquisición 

de coñecementos informáticos. 

-  Aprender a usar as novas ferramentas de  comunicación  e compartir  

experiencias educativas  a través da rede, expoñendo os  seus traballos de investigación. 

- Aprender a buscar, seleccionar e valorar información na rede  (páxinas 

web, blogs educativos, arquivos de interese, foros temáticos...) desenvolvendo unha 

especial curiosidade por recoñecer as fontes de cada información. 

- Comunicarse cos escolares doutros entornos, contrastar ideas... 

- Coñecer os  principais perigos da rede e  establecer as estratexias 

necesarias de seguridad nas conexións á  rede. 

- Deseñar proxectos utilizando algunha das ferramentas de comunicación 

audiovisual. 
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En relación ás familias: 

- Dar a coñecer os perigos das RRSS a través de accións formativas e 

dípticos informativos. 

- Compartir os mecanismos de control no acceso á información na rede e ás 

RRSS. 
 
 

2.1.OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

A seguinte táboa reflicte os obxectivos específicos a acadar polo profesorado e o alumnado no 

noso centro. 
 

 

 

 

INFANTIL 1º-2º E. P. 3º-4º E. P. 5º-6º E. P. PROFESORADO 

Apagar e acender o ordenador 


   

Manexar o rato 


   

Utilizar os recursos educativos da 
nosa web 


   

Abrir e pechar programas 


   

Escanear arquivos 
   

Gardar e eliminar arquivos 
   

Imprimir documentos 
   

Utilizar o procesador de textos 
OpenOffice Writer 


   

Elaborar gráficas OpenOffice Cal 
   

Elaborar presentación OpenOffice 
Impress 


   

Buscar información en Internet 
   

Consultar  enciclopedias virtuais 
   

Seleccionar a información axeitada 
   

Utilizar o correo electrónico 
   

AGUEIRO: comunidades educativas 
virtuais. 


   

Traballo con Blogs 
 


   

A revista escolar “Cataventos” 
   

Conectar e utilizar a pizarra dixital e 
o canón 


   

Utilizar a cámara dixital 
   

Elaborar podcats/videos 
   

Descargar as fotografías dixitais 
   

Utilizar o programa de Bibliotecas 
   

Elaborar material multimedia 
   

Subir  contidos á  nosa páxina web 
   

Desenvolver o proxecto E-DIXGAL 
   

Manexar o funcionamento da Aula 
Virtual 


   

Subir contidos á Aula Virtual 
   

Desenvolver actividades a través da 
Aula Virtual 
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3.ORGANIZACIÓN. 

 

3.1Compoñentes é funcións do equipo TIC 

 

Compoñentes do equipo de Dinamización: 

Arturo Fernández Tizón, Iván Martínez García, Xosé Raposo Gallego 

Coordinador: Xosé Raposo Gallego 

 

Funcións: 

a.Coordinar e dinamizar a integración curricular das Tecnoloxías da Información e comunicación 

no centro. 

b.Colaborar coas estructuras de coordinación do ámbito das Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación que se establezan, a fin de garantir actuacións coherentes do centro e poder 

incorporar e difundir iniciativas valiosas na utilización didáctica das T.I.C.s. 

c.Elaborar propostas para a organización, xestión dos medios e recursos tecnolóxicos do centro... 

d.Asesorar ó profesorado sobre materiais curriculares en soportes multimedia, a súa utilización e 

estratexia de incorporación a planificación didáctica. 

e.Realizar a análise de necesidades do centro relacionadas coas Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación. 

f.Coordinar a utilización dos medios materiais comúns. 

g.Facilitar e contribuír á formación do profesorado do centro en  relación á adaptación do ensino 

ás  novas realidades educativa que poidan xurdir. 

h.Coordinar o desenvolvemento do Plan Dixital 

i.Coordinar os PFPP que  se  realizan no centro para o desenvolvemento da competencia 

dixital. 

 

3.2Plan de Traballo 

j.Supervisar o equipamento e material informático do que dispoñemos  e mantelo actualizado. 

k.Realizar unha análise das necesidades do centro e dos profesores/as. 

l.Participar, xunto a outros centros docentes, na experiencia do uso de medios informáticos 

para a elaboración e intercambio de materiais educativos por parte dos alumnos/as. 

m.Compartir os coñecementos previos do profesorado acerca destes novos medios. 

n.Utilizar a pizarra dixital como novo recurso compartido no centro e compartir de forma 

organizada as actividades que se vaian realizando. 

o.Propoñer a realización de todas aquelas reunións que se consideren necesarias segundo os 

asuntos que poidan xurdir: adquisición de materiais, utilización de programas,etc.. 
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p.Dar información acerca das T.I.Cs 

q.Ampliar a aplicación de programas de diferentes áreas e campos de traballo. 

r. Apoiar os titores na utilización das ferramentas TIC para desenvolver calquera actividade que 

queiran levar a cabo cos alumnos/as. 

s.Utilizar o ordenador e o proxector de pantalla como elemento motivador nas diferentes areas. 

t.Fomentar a utilización de Internet por parte do profesorado. 

u.Utilizar o correo electrónico para recibir información e como medio de comunicación con 

outros profesores e centros. 

v.Fomentar a presentación de traballos online, tanto do alumnado como as iniciativas propias 

do profesorado. 

w. Fomentar e coordinar  sesións formativas orientadas á ciberseguridade para o 

alumnado e familias. 

x.Coordinar a  elaboración de instrumentos de avaliación dixital. 

y.Elaborar  dípticos informativos  para  alumnado e familias 

 

3.3 Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

A conectividade do noso centro a Internet está garantida pola fibra óptica (Módem 

subministrado por Movistar) e pola rede WiFi da Xunta. A rede de Movistar distribúese polo 

centro mediante 3 switchs de 24 portos 10/100 Mbps e 2 switchs de 4 portos 10/100 Mbps. A 

rede sen fíos corporativa dá cobertura aos equipos E-DIXGAL de 5º e 6 de Primaria (pola 

rede WiFi Abalar) e aos diversos equipos e dispositivos portátiles do centro (pola rede 

edu.xunta.es). 

Equipamento dispoñible: 

•Aulas dixitalizadas: tódalas aulas dende 4º de infantil ata 6º de primaria contan con 

conectividade á rede e taboleiro dixital interactivo con proxector, asociado a un ordenador 

para a súa xestión. 

•Proxecto E-Dixgal: atópase implantado nos cursos de 5º e 6 de primaria, dispoñendo cada 

alumno dun equipo ultraportátil Chromebook e contando cun armario de carga para os 

mesmos en ambas aulas. 

•Equipos de xestión e administración: a sala compartida de dirección / secretaría / xefatura de 

estudos conta con 3 equipos HP ProDesk 600 G2 MT asociados a monitores HP E222. 

•Biblioteca: conta cun ordenador HP All-in-One 24-DF0046NS para a xestión da mesma 

mediante o programa Meiga, un proxector asociado a un portátil, e dous portátiles máis para 

uso do alumnado. 

•Equipos da sala de mestres / departamentos: na sala de mestres existen dous ordenadores HP 

All-in-One 24-DF0046NS e unha fotocopiadora Kónica Minolta Bizhub C 227 para uso 
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común e conectados á rede. A aula de AL / PT e o departamento de orientación dispoñen dun 

portátil cada un para uso de especialistas e orientadora. 

 

•Equipos ultraportátiles para aula móbil: disponse de 4 ultraportátiles Chromebook e 10 

tabletas Samsung Galaxy Tab A para emprego itinerante entre as aulas do centro. 

•Aula de informática: no curso 2020-21 decidiuse deshabilitar a aula de informática e repartir 

os seus equipamentos entre as aulas de educación infantil e educación primaria ata 4º curso. 

•Proxectos específicos: o noso centro atópase adscrito ao Proxecto Digicraft da Fundación 

Vodafone España, dispoñendo de 12 tabletas Samsung Galaxy Tab A e dous kits dixitais de 

recursos subministrados por dita entidade. 

•Pantalla táctil Optoma 65”. 

 

Servizos dixitais educativos: 

 

•Páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsacoarce 

•Galería Coppermine: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsacoarce/galeria 

•Aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsacoarce/aulavirtual 

•Correo web corporativo @edu.xunta.gal 

•E-Dixgal: nas etapas de 5º e 6º de educación primaria. 

•espazoAbalar: Abalarmóbil / Falemos / Maqueta Abalar Libre 

•Programa Meiga para a xestión da biblioteca escolar. 

•Servizos dixitais non corporativos empregados con fins educativos: Google Workspace, 

Blogspot, Youtube, Genially, Calaméo, Issuu, Slideshare, Facebook e Twitter. 

Espazos 

Este curso habilítase a antiga aula de Inglés como  makerspace  co fín de que tanto 

alumando como profesorado poidan aproveitalo para a elaboración dos diferentes produtos 

dixitais que ao longo do curso se  poidan  elaborar. Constará cun mínimo de  equipos PC,  

todos os medios para  a gravación dos traballos previstos ademáis de ser o espazo  para a 

radio escolar.  

 

3.4 Número de alumnos por equipo: recomendacións 

 

A utilización dos ordenadores  de sobremesa que  hai nas aulas é  

responsabiliddade do titor/a ou mestre responsable da aula nese momento polo que  

organizará o traballo cos mesmos. 
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Canto á utilización das tablets, que  temos que compartir entre todo o centro,  

teremos que establecer un calendario de  utilización, co  fín de que todos os cursos poidan 

acceder a este recurso  en igualdade de condicións.  

 

Entre outros aspectos, podemos ter conta  á hora de traballaren coas tablets, as  

seguintes cuestións:  

1. Cooperación no traballo: un traballa, o outro axuda, revisa, etc. 

2. Integración: o alumno máis apto xunto a outro máis lento ou menos hábil. 

3. Buscar a participación: sempre se fai algo, se traballa, se axuda, etc.... 

4. Si o número é maior pode provocar distraccións. 

5. Si o uso é individual evita compartir descubrimentos, problemas, buscar solucións, 

etc... ; é menos motivador. 

6. Por todo iso, sempre que sexa posible, tendo en conta as características do noso 

centro trataremos de usar un equipo informático para cada dous alumnos. 

7. Ó rematar con estas ferramentas, o profesorado responsable procederá á 

correspondente desinfección, antes de  devolvelas ao seu lugar de almacenaxe. 

 

4.PLANNING  2022-23 

     Dado que non temos aula de específica de informática, senon un espazo menor 

pero multifuncional, situaremos  na porta da aula unha especie de cadro de utilizacion ao 

longo do curso 

Para a utiliación das talblets, sí temos que  establecer unha planificación á hora de 

utilizalas nas aulas e  responsabilizarse da súa carga para que estén dispoñibles para os 

seguintes usuarios.. 

Cada profesor/a anotará para control persoal e do centro, os días que utilizará as 

tablets. 

Recódase que  durante  o tempo de utilización,  cada aula será responsable delas ate 

que remate o seu tempo de uso, deixándoas  en disposición de carga. 
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Cadro de utilización de tablets   2022-23  CEIP Saco e Arce 

 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

09:30 a 

10:20 

 

 

 

    

 

10:20 a 

11:10 

     

 

11:10 a 

12:00 

 

 

 

    

  

RECREO 

 HORA DE LER 

 

12:50 a 

13:40 

 

 

 

    

 

13:40 a 

14:30 

 

 

 

    

As demais accións irán encamiñadas ao cumprimento do Plan de Acción recollido no 

Plan Dixital para este curso e a  elaboración do Plan Dixital para o vindeiro curso 2023-24. 

Estas accións desenvolveránse a través da realización dun PFPP para a  elaboración de  

recursos dixitais e accións informativas sobre ciberseguridade. 

 

5.E-dixgal 

 

Dado que o centro está desenvolvendo o Proxecto E-dixgal, desde esta Dinamización  

coordínase a implementación do proxecto, desenvolvendo accións como: 

a.Distribución dos equipos 

b.Información ás  familias e ó profesorado participante 

c.Clonación e actualización dos equipos  

d.Xestión administrativa do proxecto. 

e.Recollida de equipos  

f.Control dos equipos  e mantemento 

g.Valoración  do proxecto 

h.Comunicación das valoracións. 
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6.AVALIACIÓN. 

 

Partindo do estudio inicial do centro referido ás características do profesorado e 

alumnado (avaliación inicial), levaremos a cabo un proceso avaliador que comprenda: 

 

1) Unha avaliación trimestral na que se detectarán os obxectivos acadados e 

incumpridos establecendo as estratexias que deberán adaptarse para acadar os non 

conseguidos. 

2) Unha avaliación continua de obxectivos, contidos e actividades: elaboraremos uns 

obxectivos mínimos para o alumnado e avaliaremos: 

a. O grao de adecuación das actividades a estes obxectivos. 

b. Actividades que máis gustaron, as que menos. 

c. Actividades máis difíciles, máis fáciles 

d. Temas  e traballos abordados con estes medios. 

e. Dificultades atopadas. 

f. Cuestións a cambiar. 

g. Suxerencias a ter en conta. 

h. Desenvolvemento do proxecto E-dixgal 

3) Unha avaliación final da planificación e da organización de horarios, espacios e 

recursos, así como da coordinación e implicación do profesorado que participa no 

proxecto. 

4) Avaliación do impacto do proxecto E-dixgal nas familias. 

Como instrumentos da avaliación utilizaremos a observación e fichas de 

recompilación de datos. Recolleremos datos sobre: 

- Visitas feitas á páxina web. 

- Visitas ao blog do centro 

- Utilización dos recursos educativos para os distintos cursos. 

- Utilización das actividades na pizarra dixital, outras aplicacións, etc. 

 

Ao final de curso recompilaremos a información dos distintos cuestionarios para 

valorar os aspectos positivos e negativos do proxecto, o que  formará parte da memoria. 

O resultado do proceso avaliador serviranos para cambiar os aspectos necesarios do 

presente proxecto. Estudiaremos as dificultades atopadas e as necesidades de formación do 

profesorado nun futuro. 
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Pero a mellor avaliación final observaremos resultados: se os alumnos manexan os 

ordenadores nas aulas, se buscan información en Internet, se elaboran traballos con 

procesadores de texto e traballan cos programas e recursos facilitados, se estaremos acadando 

os nosos obxectivos... 

E o mesmo co profesorado: se os titoriais facilitados se utilizan e son operativos, se 

utilizamos a pizarra dixital e o proxector, se nos comunicamos tamén a través do correo 

electrónico, se utilizamos o XADE para tarefas de xestión e Abalar para a comunicación coas 

familias e, en definitiva, se o uso das TIC aumenta e se xeneraliza na nosa práctica habitual, 

estaremos no camiño correcto para seguir avanzando na utilización das TIC no noso centro. 

VALIAM 

7.NECESIDADES FORMATIVAS DO PROFESORADO 
 

Unha vez feito o estudo inicial sobre necesidade de formación no profesorado e 

establecido o presente plan sinalamos como necesidades: 

Formación en plataformas dixitais como  Agueiro, plataforma  Aula Virtual e E-Dixgal.  

A maioría do profesorado necesitaría dunha formación específica en relación ao uso dos 

encerados dixitais interactivos. 

Formación específica en plataformas de teleformación ou situacións de ensino-mixto. 

Desenvolvemento de PFPP  sobre o Plan Dixital e para a elaboración de recursos de 

avaliación dixital do que formaría parte o grupo de dinamización das TICs. 
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8. DIFUSIÓN DO PRESENTE PROXECTO 

Será enviado unha copia por correo electrónico a todo o profesorado e posto a 

disposición de toda a comunidade educativa na nosa web: 

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

 

Formará parte como Anexo á  Programación Xeral Anual do centro. 

Haberá unha copia  na nube a disposición de todo o profesorado e outra na secretaría 

do centro, a disposición de toda a comunidade educativa. 

 

Toén, 18 de outubro de  2022. 

O Coordinador, 

Xosé Raposo Gallego 

 

 

 

 

 

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

