
 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP RAMÓN Mª DEL VALLE INCLÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

1.- PRELIMINAR 

2.- MARCO LEGAL 

3.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

4.- ESTUDO INICIAL DO CENTRO 

4.1.- Infraestructura 

4.2.- Profesorado 

4.3.- Alumnado – Familias 

5.- OBXECTIVOS 

5.1.- Obxectivos xerais 

5.2.- Obxectivos relacionados co alumnado 

5.3.- Obxectivos relacionados co profesorado 

5.4.- Obxectivos relacionados coa comunidade educativa 

5.5.- Obxectivos relacionados coas infraestructuras 

6.- SECUENCIACIÓN DOS OBXECTIVOS POR ETAPAS E CICLOS 

7.- AVALIACIÓN DA CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

8.- METODOLOXÍA 

9.- PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.- PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

11.- A WEB DO CENTRO 

                 12.- FUNCIÓNS DA COMISIÓN TIC



 

1.- PRELIMINAR 

O avance tecnolóxico, abaratamento, achegamento á maior parte dos ámbitos 

sociais e a súa enorme potencialidade, fai das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC) unha ferramenta de gran plasticidade que permite unha incrible 

variedade de utilidades en distintos campos profesionais e de ocio. Na educación 

tamén, non podería ser doutro xeito. As posibilidades que hoxe ofrecen as TIC, na 

utilización de imaxes, animacións e vídeos (vista), son (oído), interacción (acción- 

resposta) e comunicación, son magníficas calidades que deben ser aproveitadas no 

ensino. A penetración destas tecnoloxías na sociedade actual e no entorno no que 

nos movemos é tal, que modifica non só a forma de achegarse á información senón 

tamén a forma de relacionarmos cos outros, co mundo da información, novas formas 

de “lectura”, novo xeito de comunicarmos, novas formas de expresión  e participación. 

Esta enorme capacidade está a ser posta a disposición dos docentes e dentro 

deste contexto, case se pode dicir que, calquera obxectivo didáctico orientado á 

adquisición de todo tipo de conceptos, procedementos ou actitudes, pode ser tratado 

co apoio das tecnoloxías da información e comunicación. 

A mellora na formación do profesorado nas TIC é unha necesidade para poder 

rendibilizar a súa formación docente neste escenario. Movémonos nun entorno 

novidoso e dinámico que require o uso de novas ferramentas e novos procedementos. 

A aproximación a este entorno co desexo de facelo noso, de sentirnos agusto dentro 

del, é a finalidade máis salientable, a longo prazo, da comisión das TIC deste 

centro. 

É pois necesario, como profesionais do ensino, madurar no noso coñecemento do 

uso destas tecnoloxías, adquirir un mellor nivel de competencia e deseñar 

procedementos que permitan rendibilizalas na nosa vida profesional. Non hai que 

esquecer que ao remate da etapa, o noso alumnado debe acadar unha boa 

competencia dixital consistente en dispoñer de habilidades para buscar, obter, 

procesar de xeito crítico e comunicar información para transformala en coñecemento. 

2.- MARCO LEGAL 

O deseño do noso plan de integración das TIC ten como referencia o marco legal 

establecido pola lei e decretos seguintes: 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación 

 Decreto 130/2007 do Currículo de Primaria – Anexo V 

 Decreto 330/2009 do Currículo de Infantil 

 Orde do 23 de xullo de 2014 que regula a implantación da LOMCE 



 

3.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

- Entendemos as TIC como un recurso moi valioso na nosa práctica docente. Polo 

tanto as TIC son un recurso non unha finalidade. 

- Cando utilizamos as TIC, non intentamos aprender tecnoloxía, únicamente a 

utilizamos, como axuda, para alcanzar os obxectivos didácticos que 

programamos. 

- O emprego das TIC, non implica o abandono doutras metodoloxías que 

consideramos exitosas aínda que somos conscientes de que o seu uso abre 

unha canle a outros escenarios e posibilidades. 

- O labor esencial dos docentes e compartir coñecemento, non só cos nosos 

alumnos senón cos nosos compañeiros. O avance na nosa formación en 

ferramentas TIC verase enormemente facilitada se compartimos as nosas 

experiencias e coñecementos. Todos temos algo que aportar. 

- Intentaremos que, na nosa práctica docente, os recursos informáticos sexan 

“invisibles”. Entendendo por invisibles que debido ao seu uso habitual xa non 

representan unha novidade para alumnos e profesores. 

- Os equipos informáticos deben ter unha configuración estable e estar accesibles 

para seren utilizados nos lugares onde se produza a aprendizaxe. Se teñen un 

comportamento imprevisible ou temos que facer unha montaxe complicada para 

utilizalos, corremos o risco de non empregalos. 

- A “aula de informática” sigue sendo un espazo útil e necesario, que debe tender a 

desaparecer pouco a pouco, debendo dar paso a una boa infraestructura informática 

dentro das propias aulas 

- Un aula sin conexión á rede perde o mellor da potencialidade das TIC. 

- Migración paulatina cara o uso de programas de código aberto, por razóns 

económicas e educativas entre outras. 

- Creación de estándares, para o uso de documentos ofimáticos dentro do centro. 

- Concienciar ó profesorado da importancia de manter uns niveis aceptables de 

privacidade, tanto persoáis, como de arquivos dos que fai uso. 

 

 

 

 

 

4.- ESTUDO INICIAL DO CENTRO 



 

4.1- Infraestructura 

O CEIP Valle – Inclán de Oleiros é un centro con dous edificios destinados a aulas 

de e. infantil e primaria, biblioteca, orientación e administración, principalmente. No 

centro está instalada unha rede de cable que permite o enlace de dispositivos 

informáticos. Paralelamente a esta rede, hai instalada dúas redes (unha por edificio) 

inalámbricas que facilitan a conexión de ordenadores dende calquera punto dos 

referidos edificios. 

Os ordenadores das aulas de informática, os ordenadores de consulta da biblioteca, 

así como os das salas do profesorado, están protexidos mediante software para 

impedir alteracións na súa configuración ou instalación de programas de contidos 

desconectados da actividade educativa. As instalacións de novos programas fanse 

mediante solicitude do profesorado aos administradores da rede. Dende a súa 

instalación o mantemento destes ordenadores baixou significativamente e o 

profesorado sentíuse máis seguro cando os utiliza cos seus alumnos xa que resultan 

menos imprevisibles. 

4.2- Profesorado 

A gran maioría do profesorado utiliza as ferramentas básicas informáticas 

(procesador de textos, navegación por internet e correo electrónico). Son posuidores, 

na maior parte dos casos, de ordenadores persoais e cámaras fotográficas dixitais cos 

que toman, almacenan e ordenan as súas imaxes. No seu labor docente utilizan a 

infraestructura informática do CEIP de xeito moi variable tanto na frecuencia como nos 

procedementos. 

A maioría do profesorado é consciente, e así o explicita, de que as ferramentas 

informáticas, os contidos didácticos no entorno web e as posibilidades de participación 

que hoxe ofrecen as TIC son recursos que pola súa potencialidade e porque xa forman 

parte da realidade cotiá dos mestres e dos nosos alumnos, deben integrarse de xeito 

natural na práctica docente. 

Outro tema moi diferente é a dificultade de levar isto adiante. Estamos ante un 

escenario novidoso que se transforma rápidamente. A tecnoloxía e as posibilidades 

que abre avanzan rápidamente pero integralas na práctica docente require moito máis 

tempo. Non basta con coñecer recursos técnicos. Aos recursos técnicos hai que 

darlles un valor pedagóxico e isto require experimentar, avaliar os resultados da 

experimentación e observar as experimentacións dos outros. Isto leva tempo, ten o 

seu ritmo. 

O uso das aulas de informática e do resto dos recursos dixitais increméntase cada día 



 

e xa son usados de xeito asiduo.. 

 

4.3- Alumnado - Familias 

Os nosos alumnos son nativos dixitais, non competentes dixitais. Naceron e crecen 

nun entorno que asume con naturalidade a inmersión nas tecnoloxías da información e 

comunicación. Pertencen a familias de tipo medio, maioritariamente, con recursos que 

permiten a adquisición de útiles dixitais moi extendidos como teléfonos móbiles, 

consolas de xogos, cámaras dixitais, reprodutores mp3, ordenadores persoais… A 

conexión ADSL que en certos momentos non moi lonxanos era minoritaria, exténdese 

a día de hoxe a un 70% das súas familias (segundo as nosas estimacións) e este 

número crece continuamente xa que a conexión de alta velocidade nos fogares 

considérase, cada vez máis, un estándar natural como, en tempos, podía ser ter 

teléfono ou televisión. 

Todo este entorno no que están inmersos os nosos alumnos, permite e invita a país e 

fillos a estar íntimamente comunicados co mundo pero xa non dun xeito pasivo como 

ocorría nos primeiros anos de internet. Hoxe a web permite compartir imaxes, videos, 

música, explicar ao mundo quen somos, que facemos, editar a Wiquipedia   en pe de 

igualdade con calquera internauta… Este é o mundo dos nosos alumnos  ou, se aínda 

son moi pequenos, o mundo que lles agarda. 

5.- OBXECTIVOS DO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

5.1- Obxectivos xerais: 

• Potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

• Favorecer o perfeccionamento do profesorado e a súa utilización nas tarefas 

habituais do Centro: programacións, memorias, plans,... 

• Facilitar o acceso a estas ferramenta por parte dos alumnos con necesidades 

educativas especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 

• Conseguir que o alumnado acceda ao mundo de Internet con capacidade de 

procura de información e de tratamento crítico da mesma. 

• Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e 

transmitir valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de 

vida. 

• Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa nas 

diferentes actividades do Centro:páxina Web, xornal escolar, actividades 

culturais, etc. 



 

• Mellorar o plantexamento pedagóxico a través das TIC. 

• Empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: 

programacións, actividades, controis, fichas,... 

• Saber consultar e sacar información a través das TIC, tanto para temas 

profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade 

docente. 

• Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades e participar en foros, 

Chats,... e diversas redes de colaboración como Internet. 

• Fomentar a capacidade crítica e contextualizada das informacións obtidas 

5.2- Obxectivos relacionados co alumnado 

 Coñecer os diferentes elementos dun ordenador: CPU, teclado, rato, 

pantalla, altofalantes… 

 Manexar con soltura o rato (mellorar a psicomotricidade fina utilizando 

xogos ou programas de debuxo sinxelos). 

 Manexar de xeito eficiente o teclado do ordenador con tódolos 

dedos (mecanografía). 

 Coñecer e utilizar con soltura a estructura de carpetas e subcarpetas no 

disco duro do PC. 

 Empregar o ordenador como medio de creación, de integración, 

de potenciación de valores sociais e de expresión das ideas de 

cada quen. 

 Espertar o interese e darlle pautas para acceder á información precisa 

 Utilizar ferramentas que nos axudan a organizar os nosos arquivos no 

ordenador. 

 Utilizar o procesador de textos para expresarnos por escrito aplicando as 

súas capacidades máis sinxelas (deseño de páxina, colocación de 

márxenes, tipos de letras e tamaños, inserción de taboas, letras: negrita, 

cursiva e suliñado…). 

 Gardar e recuperar con seguridade os arquivos que se elaboran. 

 Coñecer os rudimentos do tratamento de imaxes: recortar, reducir peso, 

mellorar o brillo, contraste… 

 Utilizar imaxes obtidas das cámaras dixitais, ou de internet, tratalas (brillo, 

contraste, intensidade..) para insertalas nos textos que elaboren. 

 Coñecer e utilizar axeitadamente os programas máis utilizados para navegar 

por internet . 



 

 Utilizar eficazmente os principais buscadores de internet para obter 

información. 

 Navegar por páxinas web con sentido crítico para obter información de 

calidade, desprezando os lugares pouco fiables ou con información 

incomprensible. 

 Elaborar textos ou presentacións (tipo Power Point) como resultado final 

dun proceso de investigación proposto, acompañado e guiado polo 

profesorado. 

 Manexar ferramentas de información online como Wikipedia, 

diccionarios ou enciclopedias en soporte CD ou DVD. 

 Coñecer os lugares web máis salientables onde poder atopar recursos 

que faciliten a súa aprendizaxe (páxina do CEIP, portais educaticos do 

ministerio e das comunidades autónomas…). 

5.3- Obxectivos relacionados co profesorado 

Somos coscientes de que para poder acadar os obxectivos relacionados co alumnado 

do proxecto TIC, o profesorado debe xogar un papel fundamental orientando e 

acompañando aos alumnos na súa alfabetización dixital. Consideramos que a 

formación contínua do profesorado nas ferramentas e recursos TIC e na reflexión 

permanente sobre a metodoloxía a empregar con estas ferramentas, é un obxectivo 

permanente. Neste sentido, a comisión das TIC propoñerá e promoverá, como en 

cursos anteriores: 

1.- Iniciativas de formación baixo o formato de grupos de traballo orientadas a aquelas 

demandas manifestadas polo profesorado. 

2.- Informará doutras actividades de formación desenvolvidas polas administracións 

educativas ou por outras entidades que considere axeitadas en relación coas 

necesidades do profesorado. 

3.- Acompañará, dentro da disponibilidade horaria, ao profesorado que o demande nas 

súas experiencias relacionadas co uso das TIC co seu alumnado. 

 4,. Favorecerá os foros, os intercambios de información, a participación na creación 

 e valoración de paxinas web ou páxinas de información e debate do Centro e da 

 Comunidade Educativa, para dar a coñecer as nosas inquedanzas, ideas e 

 alternativas. 

 5.-Coñecer e aprender a usar as novidades TIC que aparecen. 

6.- Elaboración de materiais didácticos propios: presentacións, páxinas web, blogs, 

aplicacións multimedia, etc 



 

Coa finalidade de detectar as necesidades de formación do profesorado, a comisión 

das TIC pasará novamente  durante este curso, unha rúbrica con diferentes ítems que 

permitan identificar os intereses e as necesidades formativas do profesorado. 

5.4- Obxectivos relacionados coa comunidade educativa 

As TIC permiten establecer novas canles de comunicación entre os país dos nosos 

alumnos e o CEIP. Canles que facilitan o acceso rápido á información que xenere o CEIP 

e a comunicación rápida entre os país e os profesores. Tendo en conta esta 

potencialidade o CEIP continuará a elaboración de: 

- Unha páxina web representativa da institución coas seguintes finalidades: 

a) Amosar os obxectivos xerais e valores que animan a vida do noso centro. 

b) Informacións xerais do centro: 

• Localización 

• Dependencias 

• Compoñentes do Consello Escolar, dirección e claustro de 

profesores 

c) Informacións de carácter administrativo, formularios… 

d) Enlaces a recursos e repositorios de materiais educativos dos diferentes 

portais das comunidades autónomas e do ministerio. 

e) Enlace á revista escolar do centro. 

f) Enlaces a blogs pertencentes a profesores individuais ou grupos de 

profesores que decidan elaboralos. 

5.5- Obxectivos relacionados con infraestructuras 

As actuais infraestructuras do CEIP, que medraron moito nos últimos cursos, 

permitíronos avanzar na incorporación das TIC na nosa práctica docente. Máis para 

continuar na consecución dos obxectivos prostos anteriormente é necesario dispoñer 

de novos útiles que deberemos incorporar ás aulas. 

  No curso que rematou, substituíronse 11 netbooks que non cumprían de xeito eficiente               

 coas necesidades requiridas para un correcto funcionamento no traballo de aula, por   

 ordenadores portátiles. 

 Aos devanditos netbooks instalóuselles unha distro de GNU/Linux, máis   

 concretamente "Mint", que están a disposición do profesorado que así o solicite,   

 intentando así iniciar unha paulatina migración cara ao software libre. 

  Melloráronse así mesmo, as dúas redes wifis, con novos AP profesionais,   

 reestruturación das xa existentes e instalación dun novo router na aula de informática  

 de primaria. 



 

6.- SECUENCIACIÓN DOS OBXECTIVOS POR CURSOS 

 
 

Sistemas informáticos (hardware, redes, 
software) 

Inf 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Coñecer os elementos básicos do ordenador e as súas  
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
2 

 

 
 

1 

 

 
 

2 
funcións 

• Distinguir entre elementos de hardware e de 
software.   

• Localizar, identificar os elementos físicos básicos do 3 4 

computador:pantalla, teclado, rato,.  

• Interactuar adecuadamente con programas de 1 

instalación guiada sinxelos. 

Coñecer os periféricos básicos do ordenador e  

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 
mantemento 

• Localizar os principais periféricos de entrada (rato, 
       teclado...) e de saída(monitor,impresora,   

altofalante...) e conectalos.   

   

 
 

Coñecer outros periféricos 

• Utilizar a PDI e coñecer progresivamente as funcións 
básicas do software que a controla. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Coñecer e realizar o proceso correcto de inicio e 
apagado dun computador 

• Coñecer e localizar os interruptores dun computador 
e da súa impresora: inicio, apagado, reinicio (reset). 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

Coñecer o uso do teclado e do rato.  
1 

 
2 

 
3 

 
- • Controlar o manexo do rato e do tecladocon eficacia 

e precisión.     

• Diferenciar cada un dos conxuntos de teclas nos que 1 2 3 4 

se organiza o teclado: alfanumérico, teclas de     
función, numérico, desprazamento, etc.     

• Coñecer as funcións das principais teclas 1 2 3 4 

dedesprazamento.  

• Coñecer as funcións das teclas: teclas multicarácter... 1 

 
 
 
 
 

O sistema operativo Inf 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Coñecer a terminoloxía básica do sistema operativo:  

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 
arquivo, cartafois, programas...: 

• Coñecer os elementos básicos representativos do 
escritorio: iconas, barra de tarefas.    

• Distinguir entre programas, documentos e cartafois e 1 2 3 

recoñecer as súas iconas. 

Gardar e recuperar a información no computador e en 
diferentes soportes (cd,disco duro,lapiz….: 

• Coñecer as características das unidades de 
almacenamento (discos duros internos e portátiles,  
CD-ROM e DVD grabables...) 

    

 
 

1 



 

• Explorar, localizar e recuperar os arquivos dunha   

 
 

1 

1 2 

unidade de almacenamento.   

• Copiar, mover, crear e borrar arquivos nas unidades 2 3 

de almacenamento.   

• Crear cartafois (directorios) e nomealas de acordo ao 1 2 

seu contido. 

   
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 

• Recoñecer a existencia ou inexistencia dunha 
protección antivirus nun computador.   

• Utilizar adecuadamente a papeleira de reciclaxe do 2 3 

sistema. 

Coñecer distintos programas de utilidades: compresión 
de arquivos, visualizadores de documentos... 

• Identificar os programas de utilidades existentes no 
computador e a forma de acceder a eles 
(calculadora, bloc de notas...). 

   

 
 

1 

 

 
 

2 

     

Procesamento de textos Inf 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Coñecer a terminología básica sobre editores de texto:   
 
 
 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

2 
formato de letra, parágrafo, marxes... 

• Practicar a mecanografía para poder picar textos con 
rapidez e eficiencia.   

• Coñecer as principais fontes de carácteres e os seus 2 3 

formatos básicos: negrita, cursiva, subliñado.   

• Coñecer os conceptos básicos asociados aos 1 2 

parágrafos: xustificación, sangría, interlineado...  

• Coñecer os conceptos básicos asociados ás páxinas: 1 

marxe, formato de papel... 

Utilizar as funcións básicas dun procesador de textos:  
 
 
 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 
redactar documentos, almacenalos e imprimilos. 

• Distinguir entre ,abrir, e crear un documento. 

• Crear un documento, escribir un texto simple e 2 3 4 

almacenalo.     

• Abrir un documento e imprimilo. 1 2 3 4 

Estruturar internamente os documentos: copiar, cortar e   
 
 
 

 
1 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

pegar modificar 

• Seleccionar un texto utilizando distintos 
procedementos.   

• Utilizar as funcións cortar, copiar e pegar textos na 2 3 

revisión e edición do texto.    

• Proporcionar diversos atributos a un texto 1 2 3 

emodificalos.   

• Definir e modificar as características dun parágrafo. 

• Inserir imaxes nun documento. 

• Inserir táboas de datos e editalas 

1 
1 

2 
2 
1 

     



 

Navegación por internet Inf 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Saber usar os navegadores: navegar por internet,    

 
 

1 

 

 
 

2 
almacenar, recuperar,clasificar e imprimir información. 

• Acceder a sitios web tecleando a dirección URL na 
barra de direccións ou seleccionándoa no menú de   
favoritos.   

• Utilizar as funcións básicas do programa navegador: 1 2 

avance/retroceso , historial , deter, actualizar,   
recoñecer hipervínculos, imprimir información...   

• Coñecer e utilizar os buscadores (de páxinas web, 1 2 

imaxes...) máis usuais.  

• Coñecer a forma de gardar en favoritos aquelas 1 

páxinas de interese e organizalas seguindo un  
criterio. 

• Seleccionar con criterio aquelas páxinas web que 

 

1 

aporten coñecementos útiles e fiables. 

• Coñecer portais educativos ou lugares web (diarios, 

 

1 

institucións…) con recursos útiles para obter  
información ou solventar dúbidas. 

• Navegar ou participar en internet seguindo boas 

 

1 

prácticas de seguridade 
 

Tratamento da imaxe Inf 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Usar un editor gráfico para facer debuxos e gráficos 
sinxelos, almacenar e imprimir o traballo. 

• Coñecer as principais ferramentas dun editor gráfico 
pincel, encher, liñas, formas...) e con elas facer un 
debuxo sinxelo. 

• Gardar imaxes obtidas en internet nun cartafol. 

• Capturar pantallas do ordenador e mediante 
programas axeitados seleccionar unha parte da 
imaxe e gardala. 

• Capturar imaxes utilizando scaner para o seu 
posterior uso e tratamento. 

• Obter imaxes mediante cámara dixital e trasferencia 
ao disco duro do ordenador para a súa posterior 
utilización. 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 
 

 
 

1 
1 

 

 
 

1 
 
1 

 
 

 

Entretemento e aprendizaxe coas tic Inf 1º-2º 3º-4º 5º-6º 

Controlar o tempo que se dedica ao entretemento coas  

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 
TIC e o seu poder de adicción. 

• Distinguir entre un uso normal dun xogo ou 
entretemento relacionado coas TIC e unha     
dedicación de tempo excesiva.     

• Ter un certo control do tempo de uso dos xogos e 1 2 3 4 

demais entretementos que proporcionan as TIC 



 

• ·Coñecer fontes de información útil en internet.   1 2 
 
 

 

Actitudes xerais ante as tic Inf 1º-2º 3º-4º 5º-6 

Desenvolver unha actitude aberta e crítica ante as novas 
tecnoloxías 

• Ter unha actitude aberta ante as TIC e estar disposto 
a utilizar os seus recursos no ámbito escolar e no 
persoal. 
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7.- AVALIACIÓN DA CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

A avaliación será contínua ao longo de todo o curso de xeito que se vaian corrixindo os 

problemas que se presenten. 

Temporalización do proceso de avaliación : 

a) Unha avaliación inicial ao principio do presente curso. 

b) Avaliación continua durante o curso, na que se revisará como evoluciona o traballo 

e se se cumpren os obxectivos ou deben ser revisados. 

c) Avaliación final no mes de xuño de cada ano, reflectida nas memorias do profesorado, 

na que aparezan conclusións prácticas e medidas correctoras para o curso seguinte. 

Criterios de avaliación 

  Avaliaremos o proceso, aos alumnos e ao profesorado para deducir conclusións 

e propostas de mellora. 

  Avaliación do grao de implicación do profesorado e do uso das TIC na súa 

práctica docente 

  Determinación do grao de coñecemento das ferramentas empregadas e nos 

procesos e competencia dixital do alumno/a 

  Determinación do impacto da aplicación das TIC entre o profesorado, na 

organización académica e institucional do centro e na proxección deste ao 

exterior 

  Os materiais multimedia creados 

  Obxectivos, contidos e actividades 

  A colaboración externa 

 

 

 

 



 

Instrumentos avaliativos 

  Observación directa. 

  Realización de traballos sinxelos nos que o alumnado acredite o manexo das 

ferramentas 

  Realización dunha enquisa final 

8.- METODOLOXÍA 

As novas tecnoloxías nas aulas supón unha preparación e una planificación, de xeito que, 

o alumnado as empregue para reforzar aprendizaxes investigando nos centros de interese 

das distintas áreas. 

O titor deberá ser o que se encargue de impartir as horas de TIC da súa clase, xa que é o 

que mellor coñece ao seu alumnado, aproveitando mellor os tempos en función dos 

contidos que estea a traballar nas distintas áreas que imparte. Se xurdira o problema de 

que algún titor non se sentira preparado para utilizar as novas tecnoloxías co seu grupo ou 

clase, que trate de buscar apoio noutros compañeiros que seguramente estarán dispostos 

a axudalo e animalo neste labor. 

Hai unha serie de criterios que debemos ter presentes: 

8.1-ASPECTOS XERAIS 

 Establecemento dunhas normas básicas sobre procedementos, orde e limpeza das 

aulas de informática 

8.2- ANTES DE UTILIZAR OS ORDENADORES 

 Evitar as presas e non ir ó tolo 

 Estudiar ben os programas que queremos traballar e os seus contidos 

 Planifica-lo número de sesións e cómo se van organizar 

 Tratar de integrar o traballo dentro das nosas programacións e dos contidos do 

curso  

8.3- MENTRES SE USAN OS ORDENADORES 

 A presencia directa e interacción do mestre cos rapaces será indispensable e tanto 

maior canto máis pequeno sexan os rapaces 

 Tratar sempre de dar máis iniciativa ós nenos e que sexan cada vez máis 

autónomos e aprendan a traballar sós. 

 Nas primeiras sesións perder moito tempo ó principio nas tarefas básicas. 

 

 

 

 



 

8.4- AO REMATAR AS ACTIVIDADES 

 Controlar todo o que o rapaz fixo durante esa sesión. 

 Facer anotacións sobre o desenvolvemento desa actividade 

 Avaliar o desenvolvemento xeral da actividade en relación co alumno ou grupo de 

alumnos que a traballaron para poder modificar se é preciso as nosas próximas 

actuacións ou a programación a curto ou a medio prazo 

Dependendo das tarefas a realizar imos propoñer algúns métodos de traballo, 

sempre abertos ás distintas suxerencias e novidades na materia: 

 Programas educativos e didácticos: comerciais e de uso libre que se poden 

descargar de Internet 

 Desenrolar proxectos de investigación ou de resolución de problemas : Webquest, 

cazas do tesouro, Miniquest…Son proxectos que requiren empregar recursos de 

Internet preseleccionados polo profesorado, de maneira que o alumnado se centra 

en utilizar os recursos e non en buscalos. Adoitan ser actividades moi dirixidas 

enfocadas á elaboración de páxinas web, presentacións, etc…. 

 Resolver exercicios interactivos usando o ordenador. 

 Redactar traballos persoais ou calquera outro tipo de documento. Usaremos os 

procesadores de texto. 

 Acceder e consultar bases de datos documentais. Utilizaremos portais web 

especializados 

 Acceder e consultar enciclopedias, diccionarios e outras obras de referencia. 

 Realizar búsquedas temáticas 

 Facilitar a utilización dos netbooks do colexio nas aulas, previa petición e reserva. 

 
 

9.- PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Entendemos por atención á diversidade coñecer, respectar e valorar as diferenzas 

individuais e culturais dos alumnos promovendo valores de respecto, solidariedade, 

igualdade, dignidade e tolerancia . 

As TIC proporcionan múltiples funcionalidades ás persoas que requiren unha atención 

especial polo que traballaranse e deseñaranse actividades que respecten os distintos 

ritmos da clase. Os programas e actividades de reforzo, serán imprescindibles para 

traballar coa diversidade existente na aula. 

 

 

 



 

Pretendese que a intervención educativa se axuste gradualmente ás diferencias 

individuais dos alumnos/as de xeito que poida lograrse unha atención individualizada e 

personalizada. Os alumnos con necesidades educativas especiais necesitan programas 

e recursos didácticos para crear un entorno de aprendizaxe axeitado. Neste sentido as 

T.I.C. favorecen a comunicación e unha alta motivación do alumno á vez que permiten 

adaptar o caudal de coñecementos ás necesidades específicas de cada un. No caso de 

alumnos con situacións sociais desfavorecidas, o acceso as T.I.C. no centro permite 

que o alumno/a poida achegarse a elementos tecnolóxicos, que dificilmente podería 

acadar no seu fogar, logrando desde xeito superar as desigualdades no acceso ás 

mesmas. Por outra banda supoñen un recursos altamente motivantes.  

Para alumnos con necesidades educativas especiais deberán terse en conta unha serie 

de principios á hora de empregar as T.I.C.:  

 Os programas deberán ser axeitados ás capacidades do alumno.  

 Deberemos asegurarnos que é quen de empregar os elementos tecnolóxicos, ou 

facilitar ferramentas que permitan o seu uso autónomo.  

 Na medida do posible é preferible facer pequenas modificacións nas aplicacións 

que están a usar os compañeiros, que asignarlle unha nova ferramenta 

totalmente diferente á daqueles.  

 Os alumnos con sobredotación intelectual poderá aproveitar coas T.I.C. aspectos 

altamente motivantes como son o “aprendizaxe por descubrimento” e a 

autoaprendizaxe, aspectos estes tamén importantes para o resto do alumnado, 

pero que neste casos adquiren un papel fundamental, xa que permite proponer 

“retos” que alenten ó alumno a mellorar as súas capacidades. 

10- PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

A formación do profesorado vai encamiñada a unha boa formación técnica sobre o 

manexo das ferramentas tecnolóxicas e tamén una formación didáctica. Imos potenciar 

a realización de actividades a ser posible no propio centro, para todos os membros do 

Claustro e tamén difundir os medios dispoñibles en Internet (autoformación) para os 

que contamos entre outros, con cursos online e presenciais en 

 https://www.edu.xunta.es/fprofe 

 http://www.edu.xunta.es/platega 

 http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/ 

 

https://www.edu.xunta.es/fprofe
http://www.edu.xunta.es/platega
http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/


 

Hoxe en día en moitos centros óptase pola realización de formación como grupos de 

traballo, seminarios ou proxectos de formación ; isto posibilita que se manteña un certo 

tipo de actividade no centro e que un grupo de mestres e mestras atopen unha ocasión 

para reunirse con certa frecuencia e planificar actividades conxuntas en relación coas 

TIC en maior ou menor medida para o posterior traballo individual nas clases. 

Durante este curso intentaremos facer un curso sobre GNU/Linux, intentando facer 

pouco a pouco unha migración cara ao software libre. 

 

11.- A WEB DO CENTRO 

O C.E.I.P. Valle Inclán conta  coa súa propia páxina web: 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalleinclanoleiros/ 

Desde o seu comezo entendimos que o espacio web debería cumplir os seguintes 

obxectivos: 

 Servir de punto de contacto e encontro entre os diferentes membros da 

comunidade escolar. 

 Achegar ós pais/nais ás T.I.C. empregando para elo unha figura motivante, como 

é a de ver as actividades nas que participaron os seus fillos. 

 Achegar ós alumnos/as a internet, plantexando a web como a “porta de entrada” 

a grande cantidade de información. Nun primeiro momento máis dirixida para 

pasar posteriormente, dotando ós alumnos/as das estratexias necesarias, a 

situacións nas que se teña que ser “crítico” e autónomo na búsqueda de 

información. 

 Empregar a web como fonte de información para os diferentes membros da 

comunidade escolar. 

Entre as medidas a tomar para mellorar a web destacamos: 

 Fomentar unha maior implicación do profesorado no mantemento da web, 

aportando ideas e contidos. Para iso foi imprescindible a evolución tecnolóxica da 

mesma convertíndoa nunha web dinámica, que permite ser modificada por 

calquera dun xeito sinxelo. 

 Crear un aula virtual na que se inclúan actividades de aprendizaxe online. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalleinclanoleiros/


 

12.- FUNCIÓNS DA COMISIÓN TIC 

Sen prexuízo do seu posterior desenvolvemento, terán por finalidade: 

 Coordinar e dinamizar a integración curricular da Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación no centro. 

 Elaborar propostas para a organización e xestión dos medios e recursos 

tecnolóxicos do centro, así como velar polo seu cumprimento. 

 A supervisión da instalación, configuración e desinstalación do software de 

finalidade curricular. 

 Asesorar o profesorado sobre materiais curriculares en soportes multimedia, a 

súa utilización e estratexia de incorporación á planificación didáctica. 

 Realizar a análise de necesidades do centro relacionadas coas Tecnoloxías da 

Información e Comunicación. 

 Colaborar con outras estruturas de coordinación relacionadas co ámbito das TIC 

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

incorporar e difundir iniciativas valiosas na utilización didáctica das TIC 

 Tomar decisións técnicas relativas á distribución de espazos e de equipos 

informáticos, instalacións, etc 

 

 

 

 

O presente documento ten a intención de actualizar o anterior Plan TIC. 

 


