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FORMACIÓN NO USO AXEITADO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS NA 
IDADE ESCOLAR 

 
Dende o Departamento de Orientación do CPI do Feal detéctase este curso escolar un 
uso inadecuado dos instrumentos dixitais (teléfonos, plays, consolas, tablets, 
ordenadores…). 
 
Este feito foi tratado na reunión mantida cos centros adscritos ao Feal que son: CEIP 
Piñeiros, CEIP Ponte de Xuvia e os coles que conforman o CRA de Narón. 
 
Xurde pois un proxecto común, entre centros, que consiste en organizar formacións 
dirixidas tanto ás familias como ao alumnado. A novidade quizais está en facer isto 
conxuntamente. 
 
TODAS AS FAMILIAS E TODOS OS ESCOLARES ESTARÁN CONECTADOS Á VEZ. 
 
Este proxecto está financiado polo CFR de Ferrol e incluído dentro do Seminario 
Permanente co que conta o CPI do Feal. 
 
A distribución e os contidos son os seguintes: 
 
Luns 12 ás 16.30 para as familias convocadas a través de Abalar Móbil 
 

 Normas,  límites e acompañamento aos menores no uso da tecnoloxía. 
 Consecuencias da pandemia na relación dos menores coas TIC. 
 Os grandes perigos da tecnoloxía e os menores: 

 O risco de adicción. 
 O grooming (acoso e abuso sexual online). 
 As relacións tóxicas entre menores. 
 Acceso a contidos non recomendables. 

 
  
Martes 13 ás 9.30 para o alumnado de 3º e 4º de primaria 
 

 Uso axeitado-uso problemático das TIC. 
 Legalidade-ilegalidade na rede (acoso, publicacións...). 
 poder aditivo dos videoxogos. 
 Uso das TIC na pandemia. 
 primeiro móbil, normas de uso. 

  
Martes 20 ás 9.30 para o alumnado de 5º e 6º de primaria 
 

 Uso axeitado-uso problemático das TIC. 
 Legalidade-ilegalidade na rede (acoso, publicacións...). 
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 poder aditivo dos videoxogos. 
 Uso das TIC na pandemia. 
 primeiro móbil, normas de uso. 

  
 
 
Martes 27 ás 9.30 para o alumnado de 1º 2º 3º e 4º de ESO 

 
1º SESIÓN 

 Legalidade-ilegalidade na rede. 
 Toxicidade das relacións nas redes sociais (ciberacoso). 
 Consecuencias do confinamento no uso das TIC. 
 Sexting, grooming. 

 

Xoves 29 ás 9.30 para o alumnado de 1º 2º 3º e 4º de ESO  

 

2ª SESIÓN: 
 Influencers-youtubers (adicción dos likes). 
 Autonconcepto nas redes sociais. 
 Contidos tóxicos. 
 Retos virais (challenge). 
 Códigos morais, valores, ética na rede. 

  
 
 
Plataforma a utilizar: Webex. 

Empresa a impartir: GEDOS CONSULTORES a través da conferenciante Anabel Mosquera 

González: 

 

 LICENCIADA EN PEDAGOXÍA, pola Facultade de ciencias da eduación da Universidade de 
Santiago de Compostelaa 

 TERAPEUTA EXPERTA EN ADICCIÓNS pola Escola Nacional da Asociación Proyecto 
Hombre 

 MONITORA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

 XESTORA DE CASOS 

 FORMADORA OCUPACIONAL 

 
 
Mª Victoria Suárez Taibo 
Xefa do departamento de orientación do CPI do Feal. 
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