
MEMORIA ANUAL DE INTEGRACIÓNS DAS TIC 

  

 Este foi o segundo curso de implantación do Proxecto E-Dixgal no centro, implantándose xa 

en 6º de Primaria e 2º da ESO. 

 

A continuación realizaremos unha valoración global en relación coa proposta inicial para 

desenvolvemento do noso proxecto tanto nos aspectos de desenvolvemento tecnolóxico do CPI 

Castro Baxoi relacionados co propio proxecto Abalar, xunto con outras iniciativas que parten do 

propio centro e o xeito en que ambas se integran. 

 O desenvolvemento e implementación dos proxectos relacionados coas TIC no presente ano 

académico foi coordinado por: 

  

Coordinador Abalar Miguel María Varela Pereira 

Coordinadora E-Dixgal Patricia Cubillo Sánchez 

 

 Equipo de dinamización das TIC no centro: 

 

Álvarez Vázquez, Gutier 

Filguerias Bernardo, Antonia 

Filgueiras Fachal, Adela 

Mato Seijas, Mónica 

Otero Martínez, Patricia 

Ed. Primaria (dinamización da páxina web) 

Ed.  Primaria 

Ed. Infantil 

ESO (dinamización aula virtual) 

Ed. Infantil 

 

 

 Como representante do equipo directivo na comisión encargada de avaliar o 

desenvolvemento do plan (en correspondencia co propio plan elaborado) figura: 

 

Xefa de Estudos de 

Primaria 

Fernández Vázquez, Mª Dolores 

 

 Os profesores implicados directamente nos proxectos Abalar e E-Dixgal foi a totalidade do 

profesorado de Primaria e Secundaria que ten docencia directa cos grupos de 5º e 6º de Primaria, e 

con 1º e 2º de Secundaria. 

 O resto do profesorado, nas tres etapas educativas, estiveron igualmente implicados no 

desenvolvemento das TIC. 

 

DOTACIÓN DE NOVOS RECURSOS TIC 
  

 A dotación de recursos este curso veu marcada pola chegada do equipamento E-Dixgal, 

ademais da compra de material por parte do centro: 

 

 Infantil:  
 Houbo que substituír un encerado dixital interactivo (EDI) e un proxector por avaría. 

 Comezouse cun proxecto de emprego de tablets nesta etapa educativa. Adquiríronse 10 

tablets e dotáronse de aplicacións educativas para que sexan empregadas polo alumnado na hora 

semanal dedicada a informática. A metade do grupo segue indo á aula de informática, e a metade 

que queda traballa individualmente con tablets. Este traballo comezou no terceiro trimestre e foi ben 

valorado polas mestras, polo que prevese a continuidade para o vindeiro curso. 

 Tamén se instalaron novos altofalantes nas aulas. 

 



 Primaria:  
 A Consellería dotou ao alumnado de 5º de Primaria con novos netbooks, que xunto cos de 

6º, que xa os tiñan, temos completa a implantación do proxecto E-Dixgal. 

 Os carros de carga foron adaptados para os novos netbooks. 

A Consellería dotou cun ordenador portátil para cada profesor/a que imparte unha área no 

proxecto E-Dixgal. 

Adquiriuse unha tablet para Educación Física, no contexto dun proxecto de emprego de 

pulseiras de actividade para a valoración da saúde do alumnado. 

Instaláronse novos altofalantes en todas as aulas. 

 

  

 Secundaria: 
 A Consellería dotou ao alumnado de 1º con novos netbooks, que xunto cos de 2º, que xa os 

tiñan, temos completa a implantación do proxecto E-Dixgal. 

 Os carros de carga foron adaptados para os novos netbooks. 

A Consellería dotou cun ordenador portátil para cada profesor/a que imparte unha área no 

proxecto E-Dixgal. 

Adquiríronse tres netbooks idénticos aos recepcionados coa subvención de EduCaixa no 

curso anterior, por mor de que non había un número suficiente para 3º da ESO. 

Adquiríronse dous portátiles de gama media-alta para o profesorado de plástica e tecnoloxía, 

xa que as novas necesidades destes departamentos, especialmente a edición de vídeo e a impresión 

3D, facían insuficiente o equipamento existente. 

Instaláronse novos altofalantes en todas as aulas. 

 

 

 Dotación doutros recursos: 

 Neste curso quedou a pleno rendemento o acceso a Internet a alta velocidade e a 

implantación da rede Wifi “edu.xunta.es”.  

 Instaláronse tres puntos de acceso Wifi, en Infantil (para dar cobertura ás tablets) e en 

Secundaria (para dar acceso aos ordenadores de 3º e aos Chromecasts). 

  

 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS 
  

 A finais de curso o centro participou no proxecto SELFIE, da Unión Europea. A través del o 

equipo directivo, o profesorado de Primaria e Secundaria e parte do alumnado destas etapas 

contestaron un cuestionario co fin de autoavaliar o grao de integración das TIC no centro. Os 

resultados do informe servirán para coñecer as necesidades presentes e futuras, a partir das cales 

elaborar un novo Plan TIC. 

A nivel de dinámicas de emprego e cuestións de carácter pedagóxica relacionada coa 

inclusión destes recursos podemos observar cada vez unha maior incorporación das dinámicas de 

uso e tamén unha fusión e equiparación no emprego dos recursos abalar con outros que non o son 

expresamente. Esa liña cada vez é máis diluída. 

 Varios mestres/as e profesores/as apuntaron a conveniencia de establecer no Plan TIC unha 

secuenciación de contidos a traballar en cada curso, por exemplo procurando que cando o alumnado 

chegue a 5º de Primaria manexe sen dificultade o ordenador e sexa quen de elaborar documentos, e 

que en Secundaria saiba elaborar traballos. 

 A fotocopiadora da sala de profesorado levouse de volta á sala de reprografía, xa que a 

humidade presente naquela (xente, humidade do local, café, ...) facía que houbera moitos atascos de 

papel. 

 

 



Educación Infantil e Primaria 
As aulas directamente dotadas correspondéronse directamente cos dous grupos de 5º curso e 

as aulas de 6º. O emprego dos equipos seguiu un plantexamento globalizador que puido abarcar 

tódalas áreas debido á liberdade das propias titoras e especialistas para programar e secuenciar as 

actividades cos equipos en calquera momento do día. 

 Cada aula non Abalar ten tamén un ordenador portátil para o profesor/a, un proxector, un 

EDI e un ordenador de sobremesa para emprego por parte do alumnado. O profesorado fixo un uso 

intensivo destes, de xeito que xa non se concibe un aula sen este equipamento. Se cadra, o 

ordenador para uso do alumnado tivo un emprego máis esporádico e dependendo das actividades 

previstas polo profesorado. 

Solicitouse á Consellería que os antigos netbooks de Abalar quedaran no centro para ser 

empregados polo alumnado que non é E-Dixgal. Deste xeito, estes netbooks revisáronse, 

limpáronse e actualizáronse, e serviron para substituír aos ordenadores dos carros de 1º e 3º, que 

estaban a dar moitos problemas técnicos. Agora temos un conxunto de netbooks para cada nivel 

educativo, de 1º a 4º, e o resultado é moi satisfactorio, sen avarías e con bo funcionamento. Está 

pendente a adquisición de novos carros para gardar os ordenadores de 2º e 4º, e quizais substituír ao 

de 3º. 

Todas as aulas teñen ordenador en bo estado, proxector e encerado dixital. Ademais, en 

Primaria hai un conxunto de netbooks para cada nivel. 

 E educación infantil, ademais do equipamento propio da aula, reservouse unha sesión 

semanal para cada grupo na aula de informática. 

  

 

Educación Secundaria 
Solicitouse á Consellería que os antigos netbooks de Abalar quedaran no centro para ser 

empregados polo alumnado que non é E-Dixgal. Deste xeito, estes netbooks revisáronse, 

limpáronse e actualizáronse, e serviron para dotar dun netbook a cada alumno de 4º e PMAR. Os 

alumnos de 3º empregan os adquiridos no curso anterior coa subvención de EduCaixa. 

Nos ordenadores das aulas instalouse a maqueta Abalar, no canto do Windows que tiñan 

instalado, o cal redundou nun mellor funcionamento e menor cantidade de incidencias técnicas.  

Instalouse en todas as titorías un programa para control do alumnado, a demanda do 

profesorado. 

 A aula de informática ten unha demanda cada vez máis grande debido a confluencia de 

numerosas asignaturas  e grupos que o requiren. Segue a existir un horario de reserva de horas libres 

pero o certo é que está case completo coas sesións coma as de informática, tecnoloxía e infantil. 

As propostas didácticas traballadas cos alumnos se basean na metodoloxía que se viña 

aplicando anteriormente a inclusión destes recursos. Seguiu tendo un papel importante o 

desenvolvemento da aula virtual e se viu enriquecido pola creación e adaptación tamén de recursos 

baixo a terminoloxía de ferramentas de autor, que brinda un campo amplísimo de posibilidades e 

diversificación das tarefas ou medios ao alcance dos profesores. Asemade, a incorporación dos 

libros dixitais ou propostas editoriais combinadas nalgunhas especialidades está cambiando 

determinantemente o xeito en que se empregan estes recursos. 

 Pero de xeito xeral podemos dicir que a incorporación e uso dos recursos no noso centro é 

moi positiva e saudable. Sacamos esta conclusión tamén atentos ás demandas continuas de máis 

equipamento así como a deportación constante de incidencias. 

 

 

 FORMACIÓN DO PROFESORADO E PERSOAL IMPLICADO 
Durante este curso profesorado do centro participou nunha xornada de formación nos libros 

dixitais de E-Dixgal de Aula Planeta. 

Non houbo máis formación formal, aspecto que deberá revisarse con vistas ao curso que 

vén. 



 

 

 MANTEMENTO DOS RECURSOS 
 Unha vez rematada a dotación de recursos, existiron certas dificultades para o correcto 

funcionamento do mesmo que partiron de varias incidencias no funcionamento dalgúns dos recursos 

Abalar cos que contabamos. A continuación faremos unha reseña dos principais contratempos: 

 

 Avaría de dous carros abalar de secundaria. coa consecuente solución do mesmo polo 

Servizo Premium. 

 Incidencias reiteradas no funcionamento do router de Secundaria. 

 Incidencias relacionadas con atascos de impresoras, avarías e reposicións en fotocopiadoras. 

 Diversas incidencias relacionadas co software en ordenadores de aula e de seminarios: 

sistemas operativos lentos, fallos de conectividade, virus, necesidades de instalación de 

software, formateado de equipos, etc. Isto reduciuse a mínimos coa instalación da maqueta 

Abalar. 

 

  A pesar das diversas dificultades valoramos o funcionamento xeral dos equipos como 

correcto e eficiente dado o número total de equipos existentes no centro. 

  O centro ten contratado un servizo de mantemento con este fin coa empresa Galitelco, cun 

servizo de 2 horas e media á semana. A valoración deste servizo é positiva e o número de horas 

correspóndese coas necesidades. En setembro e outubro había máis apuro, pero no resto do curso 

ben. 

 

 

 PROPOSTAS DE MELLORA PARA O VINDEIRO CURSO 

 

 Estes son algúns aspectos e dimensións a ter en conta para mellorar o uso e implantación dos 

recursos Abalar e para optimizar a súa xestión dentro do noso centro: 

 

 Actualizar o Plan de Integración das TIC, en base ás necesidades detectadas e aos resultados 

do informe do Proxecto SELFIE. 

 Deseñar unha planificación de integración das TIC en cada nivel educativo. 

 Deseñar un plan de formación en materia de TIC que poida dar resposta ás necesidades 

latentes. 

 Fomentar entre o profesorado o emprego da conexión wifi “edu.xunta.es” para os seus 

equipos. 

 Continuar coa instalación da maqueta Abalar nos ordenadores das aulas, visto que reduce o 

número de incidencias técnicas. 

 Adquirir máis carros para gardar e cargar os netbooks naqueles niveis que non teñen (1º e 4º 

de Primaria) e un armario para PMAR. 

 Dinamizar o emprego da páxina web. 

 Fomentar o emprego de Abalar Móbil para a comunicación coas familias, aproveitando as 

últimas posibilidades habilitadas nesta aplicación. 

 


