
PROXECTO TIC 

 

1. Introdución 
 

Un dos obxectivos da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, LOMCE, para 
Educación Primaria é “Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 

información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante 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 novas tecnoloxías 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. 

Neste curso 2019/2020, o colexio continúa desenvolvendo o Proxecto Abalar e o 
Proxecto E-Dixgal, nos niveis de 5º e 6º de Educación Primaria, dez aulas con todo o 

equipamento, dotación e recursos TIC necesarios. 

A abundancia de recursos das novas tecnoloxías permítennos axudar de forma amena, 
divertida e estimulante aos alumnos con Necesidades Específicas de Apoio Educativo 

(NEAE), así como contribuír a compensar posibles carencias e desaxustes que poida  
haber no alumnado por motivos familiares, sociais ou culturais. 

  

2. Obxectivos 
 

2.1.  Obxectivos xerais 

 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. 

 Continuar no CEIP Vales Villamarín co Proxectos E-Dixgal e Abalar. 

 Creación dunha guía onde se recolla en cada nivel o software e hardware 

existente. 
 

2.2. Obxectivos para o profesorado 

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

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

fundamental para o desenvolvemento dos proxectos. 
 Potenciar o emprego da informática como ferramenta de traballo cotiá na aula: 

programacións, fichas, actividades TIC,... 

 Intercambiar coñecementos e experiencias a través de Internet. 

 Promover a busca de información a través de Internet.  

 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. 

 Desenvolver o proxecto E-Dixgal en 5º e 6º nivel de Educación Primaria. 

 Colaborar na dinamización da páxina web do centro. 

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



 Fomentar o uso do correo electrónico como medio de comunicación da comunidade 

educativa. 

 Coñecer o funcionamento das Aulas Virtuais como ferramenta no ensino. 

 

2.3. 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. 

 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. 

 
2.4.  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. 
 

3.  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 profesores que se impliquen e que vaian 

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

 
3.1. Funcións do coordinador  

 Planificar, organizar e xestionar os medios e recursos de que dispón o centro. 

 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 Novas Tecnoloxías 

e co Proxecto Abalar. 

 Inventariar os recursos dispoñibles no centro, tanto en Infantil coma en Primaria, para 

a súa utilización. 
 Participar na xestión do orzamento asignado ao proxecto e velar pola súa utilización ao 

servizo dos fines do proxecto. 

 A actualización e mantemento da páxina web. (En colabaoración coa coordinadora 

precedente) . 
 

3.2. Horario 
A Xefa de Estudos e o coordinador TIC elaborarán o horario para o uso dos espazos e 

os recursos. Unha vez feito comunicaráselle aos titores e resto do profesorado. 

 
3.3. Metodoloxía 

  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. 



 

  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. 

 

 3.3. Na aula. 
 Presenza directa do profesor ou da profesora. 

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

rato e o teclado, etc. 

 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. 

 
 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 ao coordinador TIC, as posibles incidencias que puido haber no material 

co fin de amañalo o antes posible. 
       

4. Contidos 
 

4.1. Con respecto ás novas tecnoloxías 

  Coñecemento do manexo do software empregado na aula. 
  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,... 

 
4.2. 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. 

 Elaborar presentacións con distintos medios tecnolóxicos. 

 Comunicación con outros compañeiros a través de Internet, 

chats,... 

 
5.  Actividades durante o curso. 

Atendendo ao obxectivo da LOMCE de “Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das 
tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 

mensaxes que reciben e elaboran”, neste curso 20-21 levaranse a cabo distintas 
actividades. 

 

5.1. 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. 
- Visionar vídeos educativos. 

- Aceptar as normas para o uso das TIC. 

- Coñecer a Aula Virtual do Centro 
 

5.2. 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. 

- Visonar vídeos educativos. 
- Amosar interese no uso das TIC. 

- Aceptar as normas para o uso das TIC. 

- Coñecer a Aula Virtual do Centro 
   

5.3. 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 
 

5.4. 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. 
 

 

5.5. Para 4º nivel de EP 
- 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 
 

5.6. 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. 
 

5.7. 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. 

 

6. 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. 

 Realización dunha memoria-final onde se recollan os resultados da 

avaliación do Proxecto TIC. 


