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XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO 

DESCRICIÓN DO CENTRO 

O CPI Pecalama é un Centro de Educación Infantil, Primaria e Secundaria, situado na  localidade 

de Tordoia (A Coruña). 

O claustro consta de 13 mestres de educación infantil e primaria e 12 profesores que imparten 

clase en secundaria. O número de alumnos matriculados é de 168. 

Todo o persoal vinculado ao colexio ten claro o compromiso a favor da calidade da ensinanza, 

por afrontar os retos educativos provenientes das novas realidades sociais e por apostar por un 

modelo educativo centrado na formación integral do alumnado. 

No ano 2010 o centro incorporouse ao programa ABALAR, producíndose un cambio na 

implantación das TIC,  supoñendo un pulo moi importante tanto na formación dos docentes nas 

novas tecnoloxías, como na metodoloxía de funcionamento. 

XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO DE INCORPORACIÓN DAS TIC 

O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación obrigatoria 

na Comunidade Autónoma de Galicia establece que “cada centro educativo deberá elaborar e 

incluír no proxecto educativo de centro, un plan de integración das tecnoloxías da información 

e a comunicación que implique un cambio metodolóxico e unha adaptación á realidade para o 

mellor aproveitamento das posibilidades que as tecnoloxías da información e a comunicación 

ofertan”. 

A aplicación das novas tecnoloxías da información e comunicación constitúe unha tarefa que se 

está a desenvolver no Centro dende hai varios anos, introducindo tanto ao alumnado como ao 

profesorado na aplicación duns recursos que nos rodean. 

As novas tecnoloxías afectan de maneira significativa a tódolos niveis do mundo educativo. As 

novas xeracións van asimilando de maneira natural esta nova cultura que se vai conformando, 

de maneira que para eles o cambio e a aprendizaxe continua para coñecer as novidades que van 

xurdindo cada día é o normal. Todo isto supón, para unha cantidade importante de docentes, 

importantes esforzos de adaptación e formación para actualizarse e tratar de achegarse e 

achegar aos estudantes a cultura actual, de hoxe. 

O uso das TIC supón traer á comunidade educativa uns recursos moi numerosos e moito máis 

atractivos. O alumnado pasa a xogar un papel moito máis activo, pois o proceso de aprendizaxe 

xa non só é recepción, senón tamén acción, apréndese “facendo”, ao dispoñer e usar estes 

novos instrumentos. Ademais, o ensino conéctase coa realidade social de uso xeneralizado das 

TIC, de onde vén o/a alumno/a e onde regresa preparado para afrontar os novos retos da 

sociedade. 

Igualmente, o proceso de ensinanza-aprendizaxe trasládase á casa, onde os discentes poden 

continuar coa súa formación, facilitando así a comunicación cos docentes e entre eles mesmos, 

impulsando o traballo colaborativo e a implicación grupal como forma de aprendizaxe. 
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No CPI Pecalama a maioría do seu claustro asume a necesidade de incorporar as TIC á súa 

práctica docente propoñéndose, nunha primeira fase, aprender sobre as TIC como fonte de 

información e provedor de recursos didácticos para integralos de forma progresiva e paulatina 

e tratar de conseguir, nunha segunda fase, aprender  coas TIC, que estes novos recursos 

participen xa dunha forma máis habitual e común na práctica totalidade das áreas e niveis. 

OBXECTIVOS 

O proxecto ten como meta tratar de integrar as novas tecnoloxías da información e 

comunicación no desenvolvemento da actividade habitual docente deste Centro e en tódalas 

áreas e niveis do mesmo, fixándose para a súa consecución uns obxectivos que se detallan a 

continuación desglosados en dous grupos: obxectivos a longo prazo e obxectivos a curto prazo. 

Igualmente se diferencian segundo a etapa educativa da que falemos: 

OBXECTIVOS EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

OBXECTIVOS A LONGO PRAZO 

 Desenvolver actitudes creativas. 

 Aceptar e confiar en si mesmo e nas súas producións. 

 Gozar coas propias elaboracións e respectar as dos demais. 

 Aceptar os propios erros e limitacións. 

 Conseguir fomentar a autoestima e a autonomía. 

 Experimentar e manipular novas técnicas  e recursos. 

 Fomentar o interese polo emprego das tecnoloxías da información e da comunicación 

como instrumento de traballo, utilizando a linguaxe de forma correcta. 

OBXECTIVOS A CURTO PRAZO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Iniciar ao alumnado no uso das tecnoloxías da información e da comunicación para 

desenvolver e favorecer a aprendizaxe. 

 Iniciar aos/ás alumnos/as na utilización de programas informáticos sinxelos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Iniciar ao alumnado no uso das tecnoloxías da información e da comunicación como 

instrumento de aprendizaxe en tarefas sinxelas. 

 Utilizar programas educativos sinxelos en relación con contidos secuenciados. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como  instrumento de 

aprendizaxe. 

 Utilizar programas educativos. 

 Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como  instrumento de 

aprendizaxe. 

 Utilizar programas educativos. Usar o procesador de textos para elaborar traballos. 

 Buscar información en Internet, empregando os buscadores máis frecuentes e 

estratexias de busca. 

 Escribir correos electrónicos de forma correcta. 
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OBXECTIVOS NA EDUCACIÓN SECUDNARIA 

OBXECTIVOS A LONGO PRAZO 

 Conseguir a integración das TIC como  un recurso de uso habitual para todo o 

profesorado, e en especial para aqueles módulos que polo seu dinamismo no eido 

profesional así o requiran, substituíndo paulatinamente o sistema tradicional de ensino 

aprendizaxe onde as TIC formen parte importante do sistema de traballo e aprendizaxe. 

 Acadar unha cualificación o máis axeitada posible para o noso alumnado no uso dos 

recursos que rodean as novas tecnoloxías da información. 

 Facilitar que a información se atope no momento e lugar adecuado ás necesidades 

puntuais de cada membro da comunidade educativa. 

 Optimizar os recursos dispoñibles no centro. 

 Ampliar a utilización das TIC á práctica totalidade das áreas e niveis do centro. 

 Formar ao noso alumnado no uso responsable das TIC como fonte de información, de 

coñecemento e de auto aprendizaxe. 

 Acadar un uso extensivo de S.O. libres. 

 Mellorar os procesos de ensinanza aprendizaxe que se desenvolven no centro. 

 Mellorar a atención á diversidade. 

 Contribuír á mellora da convivencia no centro. 

 Potenciar o uso do galego como lingua de comunicación na comunidade educativa. 

 Comprender e aplicar os resultados das habilidades adquiridas na actividade docente da 

aula. 

 Insistir na necesidade de comprensión sobre as diferenzas que introducen nos procesos 

de ensinanza aprendizaxe as novas formas de transmisión da información. 

 Comprender as modificacións substanciais que a invasión da imaxe xera no proceso 

educativo e nas expectativas que os alumnos teñen sobre as mesmas. 

 Posibilitar a compresión  da organización física, social, económica e política que require, 

soporta e dinamiza a rede Internet. 

 Divulgar recursos coas novas tecnoloxías. 

 Propiciar o uso dos medios das novas tecnoloxías. 

 Facilitar  a utilización dos recursos  nos espazos e medios dispoñibles. 

 Interpretar e posibilitar a produción de mensaxes audiovisuais  con intencionalidade 

educativa. 

 Identificar as variables con intencionalidade de manipulación informativa na creación 

de mensaxes audiovisuais ou multimedia. 

 Valorar a transcendencia das comunidades de aprendizaxe cooperativa no novo 

funcionamento do sistema educativo, e a súa relevancia na xeración de interaccións de 

ensinanza aprendizaxe na comunidade escolar. 

 Propiciar a familiarización do uso dos ordenadores, televisores, canóns de proxección 

de imaxe de vídeo ou de pantalla de ordenador e cámaras de vídeo. 

 Valorar positivamente o uso de materias xerados coas novas tecnoloxías e posibilitar o  

seu uso. 

 Promover un achegamento interesado e eficaz ás novas tecnoloxías. 

 Valorar e respectar o patrimonio audiovisual, apreciándoo como fonte de gozo, 

coñecemento e recurso para o desenvolvemento individual e colectivo. 
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 Recoñecer as vantaxes e limitacións que ofrece o vídeo para a gravación, reprodución e 

creación de mensaxes audiovisuais fronte a outros medios. 

 Tomar conciencia sobre a inflación do uso que a imaxe ten na nosa sociedade. 

 Valorar a necesidade de xulgar a información que se transmite e dotar de criterios 

razoables para a elección da información. 

 Xulgar criticamente a información xerada a través das novas tecnoloxías. 

 Introducir ao alumnado a ao profesorado nas aplicacións educativas da realidade virtual 

e a realidade aumentada. 

 Fomentar a formación e experimentar as posibilidades de uso da programación e a 

robótica no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 Establecer novas canles de comunicación dixital coas familias. 

OBXECTIVOS A CURTO PRAZO 

 Potenciar o uso do galego nas TIC. A elección do software libre facilita  enormemente a 

implantación do galego dentro do software utilizado. Concretamente, na actualidade xa 

está implantado no centro o paquete ofimático LibreOffice e o navegador Mozilla 

Firefox totalmente traducidos ao galego. O obxectivo deste proxecto é potenciar ao 

máximo posible o uso de software traducido ao galego. 

 Potenciar o uso das TIC na biblioteca. 

 Formar ao profesorado nas TIC no propio centro de ensino en ferramentas directamente 

aplicables na aula. 

 Incluír as novas tecnoloxías dentro da docencia en distintas áreas e niveis educativos 

facendo uso dunha serie de software didáctico xa instalado nos equipos informáticos do 

Centro. 

 Utilizar materiais interactivos nos procesos de ensino aprendizaxe, ben os que xa existen 

na rede ou os creados polos propios profesores. 

 Coñecer o uso que os/as alumnos/as fan das novas tecnoloxías e os recursos con que 

contan nos seus fogares. 

 Integrar o uso dos dispositivos móbiles na práctica docente, coa inclusión de novas 

funcionalidades facilitadas polas aplicacións gratuítas dispoñibles. 

 Aproveitar e difundir o emprego do servidor de centro. 

 Expandir o uso das aulas virtuais dispoñibles, a través das webs dinámicas, 

proporcionadas pola Consellería de Educación. 

 Difundir o proxecto na comunidade escolar. 

  



CPI PECALAMA Plan de integración das TIC 

 

5 | P á x i n a  
 

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

Divididos polos distintos edificios que constitúen o centro, atopamos: 

EDIFICIO DE INFANTIL E PRIMARIA 

 Aula de informática: conta con 9 ordenadores e unha impresora. 

 Aula multimedia: cun televisor, un reproductor de DVD, un reproductor de vídeo, e un 

canón proxector que está conectado a un ordenador portátil. 

 Biblioteca: dispón dun ordenador con impresora, un escáner, un televisor, un 

reproductor de vídeo  e outro de DVD e un proxector dixital. 

 Sala de profesores: están presentes tres ordenadores, dúas impresoras (unha de tinta 

e outra láser monocromo), un escáner e tres fotocopiadoras, dúas delas conectadas en 

rede. 

 Aula de Pedagoxía Terapéutica: dispón dun ordenador portátil, un encerado dixital 

interactivo e un proxector. 

 Aulas de Educación Infantil: as tres aulas existentes contan cun portátil conectado a un 

EDI e un canón dixital. 

 Aulas de primeiro, segundo, terceiro e cuarto: todas elas dispoñen de portátil 

conectado a un EDI, e un proxector. 

 Aulas de quinto e sexto: están dotadas co equipamento ABALAR: portátil do profesor, 

EDI, ultraportátiles para cada alumno, carro de carga e proxector. 

 Aula de música: está instalado un equipo de sobremesa conectado a un EDI e un canón. 

 Aula de idiomas: dispón dun ordenador portátil e unha televisión. 

XIMNASIO 

 Existe un equipo de sobremesa conectado a unha mesa de mezcla de audio. 

EDIFICIO DE SECUNDARIA 

 Aula de informática: conta con 16 ordenadores, todos eles enviados pola consellería o 

curso 2015-16, un encerado dixital e un canón. 

Tanto esta aula, como a de primaria, teñen un horario facilitado pola Dirección do 

centro,  para regular o seu uso. Estas aulas poderán ser utilizadas ademais fóra do tempo 

de clase polos alumnos para facer traballos que requiran os profesores, en especial 

aqueles que non dispoñan de medios suficientes no seu domicilio. 

 Aulas multimedia: nela hai instalados dous canóns proxectores e un ordenador portátil. 

Existe tamén un Home Cinema, unha cámara de vídeo e dúas fotográficas e dous discos 

duros portátiles para a almacenaxe dos diferentes contidos dixitais acaecidos durante o 

curso académico. 

 Biblioteca: dispón dun ordenador para a xestión da mesma, con escáner e impresora. 

Ademais, hai seis ordenadores conectados con outra impresora multifunción para que 

poidan ser empregados polos alumnos para confeccionar traballos fóra da aula e 

durante os tempos de lecer. 
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 Aula taller de Tecnoloxía: nela están situados seis ordenadores que son empregados 

polos/as alumnos/as na  materia de Tecnoloxía, sempre baixo supervisión do 

profesorado. 

 Sala de profesores: conta con tres ordenadores, unha impresora láser en cor, un escáner 

e unha fotocopiadora conectada en rede cos equipos. 

 Aulas dos diferentes cursos: tanto para os cursos completos como para as aulas de 

apoio, existen, en todas elas, un equipo conectado a un EDI e un canón. 

 Aula de música: dispón dun portátil conectado a un equipo de música e unha televisión. 

 Aula de orientación: ten un equipo de sobremesa e unha impresora de chorro de tinta. 

 Aula de pedagoxía terapéutica: está instalado un equipo de sobremesa. 

 Equipamento nas dependencias de secretaría, xefatura de estudos, dirección e 

administración: nelas hai un equipo informático en cada unha, unha impresora de tinta, 

unha impresora láser monocroma, unha láser en cor e unha fotocopiadora, con funcións 

de escáner, conectada a todos os ordenadores. 

 Departamento de Francés: dispón de un televisor, un reprodutor de DVD e outro de CD. 

 Departamento de Inglés: ten un televisor, un reprodutor de DVD e outro de CD. 

Por último, cabe salientar nove ordenadores portátiles a disposición do profesorado para levar 

a cabo a función docente. 

PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

A meirande parte do profesorado realiza, con frecuencia, cursos de formación sobre temas 

informáticos e dixitais, sobre todo en relación ao manexo de software educativo que permite a 

confección de materiais de aula, aplicacións de ofimática de software libre, así como sobre 

destrezas de uso das novas tecnoloxías e á aplicación práctica, en situacións contextuais reais, 

dos diferentes medios e contidos. 

Cobra especial importancia, especialmente nos últimos cursos, a realización de procesos de 

formación a través da plataforma online (PLATEGA) así como de xornadas taller para a 

incorporación de novas tecnoloxías na práctica docente. 

Tamén se realizan regularmente seminarios de traballo entre grupos de profesores do centro, 

enfocados principalmente á elaboración de documentos que guíen o proceso de ensinanza-

aprendizaxe e de diferentes recursos educativos. 
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TRATAMENTO DA DIVERSIDADE 

Atendendo ao decreto 229/2011 do 7 de decembro, concíbese a atención educativa á 

diversidade como o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar as 

respostas educativas ás diferentes características, motivacións e intereses de todo o alumnado. 

O obxectivo de conseguir que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento require que 

se lles facilite unha educación adaptada. Ao dispoñer de máis recursos para presentar 

colectivamente na aula, o profesorado pode dar unha mellor resposta ás diferenzas individuais 

dos estudantes nas súas explicacións (unhas máis visuais, outras máis abstractas...). O profesor 

pode suxerir a algúns alumnos a realización de exercicios específicos de reforzo ou ampliación 

de coñecementos, accesibles desde Internet e moitas veces autocorrectivos. 

AS TIC NO PROXECTO CURRICULAR DE CENTRO 

Dentro dos diferentes apartados que compoñen o proxecto curricular de centro recóllese a 

importancia do uso das novas tecnoloxías no proceso de ensinanza aprendizaxe. Por exemplo, 

todas as programacións didácticas foron elaboradas en formato dixital, e así se seguirán a 

elaborar en cursos vindeiros.  O obxectivo é fomentar o traballo en equipo no profesorado e 

compartir recursos tanto físicos coma materiais. 

No plan estratéxico do centro está establecido coma un dos obxectivos estratéxicos o 

incremento do dominio das novas tecnoloxías por parte do profesorado. Así, recóllense todos 

os anos obxectivos como o “mantemento e ampliación da rede e medios informáticos, 

incorporación de programas TIC nas aulas e formación interna sobre o uso das novas 

tecnoloxías”. 

METODOLOXÍA 

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

O proxecto levarase a cabo atendendo a dous aspectos fundamentalmente: 

Para romper coa rutina da aula en ocasións fixas que se contemplan dentro dun calendario e 

horario específico ao longo da semana. Os alumnos de Educación Infantil acoden unha hora á 

semana á aula de informática, mentres que os de 4º, 5º e 6º de  Educación Primaria utilizan a 

aula as tardes dos venres en quendas alternas. 

Para que as aprendizaxes que os alumnos realizan poidan ser extrapoladas a situacións reais da 

vida cotiá, esta actividade terá un carácter flexible e respectará as liñas metodolóxicas que 

impregnan o currículo. Os alumnos acudirán á aula en momentos puntuais para realizar buscas 

ou traballos necesarios para o tratamento dun tema determinado. 

Os alumnos de quinto e sexto de primaria empregan regularmente os ultraportátiles Abalar para 

distintos cometidos educativos:  realizar buscas, tarefas interactivas, confeccionar traballos 

individuais ou en grupo, ... 
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EDUACIÓN SECUNDARIA 

O tratamento das TIC queda recollido nas diferentes programacións anuais dos departamentos, 

salientando, dentro de cada un, o seguinte: 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS 

Conscientes da crecente importancia das Tic no proceso de ensinanza aprendizaxe, o 

Departamento de Ciencias Sociais tentará impulsar o emprego das distintas ferramentas 

informáticas das que se dispón no noso centro. Para elo utilizarase, cando sexa convinte, a aula 

tic coa que contamos no CPI Pecalama así como a aula de informática (para procurar 

información, realizar repasos e para a redacción dos traballos que os discentes deberán realizar 

ao longo do curso). 

Paralelamente os membros deste departamento empregaremos diferentes materiais dixitais 

como apoio á nosa labor explicativa. Ditos materias terán diferente procedencia pois se ben uns 

serán obtidos dende as editoriais outros serán de confección propia. 

O Departamento de Ciencias Sociais, consciente da importancia das TIC no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe, fomentará o emprego das mesmas no ámbito das súas materias con 

actividades como de seguida se expón: 

1. Emprego de materias propios, creados en Power Point, para a ensinanza da arte: 

a. Galería de imaxes. 

b. Dicionarios visuais de termos artísticos. 

2. Emprego de materiais propios, creados en DreamWeaver, sobre a Prehistoria de Galicia: 

Megalitismo e Castrexo. 

3. Emprego de  materiais propios, creados en Power Point, para o estudo da Xeografía: 

a. Galería de imaxes 

b. Dicionario visual de termos xeográficos. 

4. Emprego de materiais propios, en Power Point, con galerías de imaxes referentes á 

Historia Contemporánea. 

5. Traballo na aula de informática consultando páxinas como as seguintes: 

a. Googlearth. 

b. Sixpaq 

c. Páxina do I.N.E. 

d. Páxina do I.G.E. 

6. Confección, por parte do alumnado, de actividades de repaso empregando o programa 

informático coñecido como Hot Potatoes. 

7. Confección dun Blog para poder manter unha comunicación entre docentes e discentes 

fóra do horario escolar; e entre os alumnos deste centro e os doutros. 

8. Emprego dos equipos informáticos do centro para a redacción de pequenos traballos. 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

O Departamento de Tecnoloxía do C.P.I. Pecalama contribúe activamente á integración das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación nesta comunidade educativa, como corresponde 

a un Departamento desta natureza.  

En primeiro lugar, cabe destacar o feito de que boa parte dos contidos que se desenvolven nas 

materias de Tecnoloxías (2º e 3º de ESO) e Tecnoloxía de 4º, son contidos de informática de 

usuario e de utilización de recursos en rede, así como sobre o uso de Internet, correo electrónico 
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e outras aplicacións informáticas vinculadas coa “rede de redes”. Polo tanto, como é de esperar, 

o uso das ferramentas informáticas é cotián e se empregan en múltiples contextos, imbricadas 

no desenvolvemento da materia no día a día. 

No propio currículo da materia se contemplan contidos sobre hardware e software, sistemas 

operativos, aplicacións ofimáticas, aplicacións de deseño, aplicacións para a simulación de 

sistemas técnicos, redes de área local, Internet, etc.  

De entre todas as ferramentas informáticas empregadas cabe destacar: 

1. Programas ofimáticos: o uso do procesador de textos para realizar traballos e memorias 

de proxectos, o uso da folla de cálculo para a resolución de exercicios ou de orzamentos, 

e os traballos feitos polo alumnado en forma de presentacións de diapositivas. 

2. Programas de debuxo e de Deseño Asistido por Ordenador (CAD), para a realización dos 

planos dos proxectos. 

3. Fotografía e vídeo dixitais, que se empregan para completar as memorias dos proxectos 

ou para facer as presentacións destes. 

4. Programas de simulación de sistemas técnicos: electricidade, electrónica, pneumática, 

etc. 

5. Programación de sistemas de control con MSWLogo. 

6. Traballo con ordenadores en rede. 

7. Uso de navegadores e motores de busca para realizar traballos e para documentarse 

antes da realización dos proxectos. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Explícanse a continuación o uso e tratamento das TIC dentro deste departamento, en canto ao 

desenvolvemento do currículo da área de Educación Física nos distintos cursos dos niveis 

impartidos no centro (1º, 2º, 3º e 4º da ESO), de Xadrez en 2º da ESO  Tecnoloxías de Información 

e Comunicación en 4º da ESO. Conscientes da importancia do uso destes recursos, fomentarase 

o emprego dos mesmos favorecendo o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos/as. 

Desta maneira, os recursos e metodoloxías empregados serán múltiples, podendo destacar os 

seguintes: 

 Emprego de materiais propios en programas de presentación de diapositivas, tanto de 

software instalable, como portable como online, potenciando sempre o uso de software 

libre. Cabe destacar entre estes aplicativos LibreOffice Impress, PowerPoint, Google 

Presentaciones, ... a utilizar para explicar e mostrar os contidos tratados nas unidades 

didácticas presentes na programación da área (explicación de regulamentos de distintos 

deportes, apuntes sobre condición física, primeiros auxilios, etc.). 

 Uso do encerado dixital para mostrar distintas posibilidades de modificación de 

diferentes aspectos que os propios alumnos/as están vendo en outros equipos 

informáticos. 

 Confección, por parte do alumnado, de traballos realizados nos equipos informáticos do 

Centro, para posteriormente presentalos e explicalos aos compañeiros/as e profesor 

utilizando os mesmos recursos. 

 Uso dos diferentes ordenadores, incluídos ordenadores portátiles, para visionar e 

construír diferentes coreografías e formacións sobre unha estructura rítmica e/ou 

visual. 
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 Visita a diferentes páxinas web con contidos específicos de educación física e xadrez coa 

presencia de vídeos musicais e posibilidade de audicións para traballar sobre elas e 

elaborar material propio a mostrar no desenvolvemento de diferentes contidos da área, 

consulta de xogadas e tácticas no xogo do xadrez, avaliación de partidas, ... 

 Uso de diferentes programas de creación de páxinas web (Dreamweaver, Sublime Text, 

Atom …) para facilitar a comprensión de diferentes aspectos e contidos da 

programación, así como a posibilidade de navegación buscando información dentro 

dunha estrutura interna (intranet) descubrindo por eles mesmos os contidos necesarios 

para o desenvolvemento da programación curricular. 

 Potenciación do traballo colaborativo a través de dispositivos móbiles, ben sexa para o 

tratamento de materiais audiovisuais elaborados polos propios discentes, como 

emprego de aplicacións gratuítas útiles para coñecemento de grupos musculares e 

movementos posibles gracias á súa contracción, control do tempo dunha partida de 

xadrez, posibilidade de xogar en rede partidas de xadrez con diferentes persoas, tanto 

da clase coma de fóra, ... 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Este departamento fai  uso dos medios dispoñibles no colexio, xa que son un grande apoio para 

a elaboración,  selección e presentación de parte do material usado nas clases, en canto ós 

profesores, e , en canto aos alumnos/as TICS contribúen ó desenvolvemento das seguintes 

competencias básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística, oral e escrita. 

 Competencia en tratamento de información e competencia dixital. Desenvolvemento 

de habilidades como buscar, obter, procesar e comunicar información. 

 Competencia social e cidadá. Coñecemento de trazos sociais e feitos culturais vinculados 

á propia cultura e á dalgúns países de fala inglesa. 

Os materiais utilizados con maior regularidade son: 

 CDs 

 CDs MultiRom 

 DVDs 

 Ordenadores 

  



CPI PECALAMA Plan de integración das TIC 

 

11 | P á x i n a  
 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Este Departamento quere contribuír á consecución dos obxectivos marcados no proxecto do 

Centro educativo respecto da integración das tecnoloxías de información e comunicación en 

todas as materias do currículo. 

Os obxectivos que nos propoñemos son os marcados pola LOE : desenvolver destrezas básicas 

na utilización das fontes de información para adquirir novos coñecementos. 

Ao longo deste curso desenvolvemos as seguintes actividades: 

 Consulta de información a través de Internet en páxinas web predeterminadas. 

 Elaboración de traballos con texto e imaxes sobre escritores ou temas establecidos na 

programación do curso. 

 Busca de datos e imaxes na rede para elaborar carteis e informes sobre a celebración 

das Letras Galegas e os escritores homenaxeados. 

 Participación de todo o alumnado en concursos escolares divulgados a través de 

Internet , como o  I Campionato Escolar de Trivial Gz (AS-PG) 

 Ao longo do curso os alumnos de ESO foron elaborando un xornal cos recursos 

informáticos de Colexio, actividade que serve para poñer en práctica as destrezas 

básicas con programas de ofimática. 

Estas actividades contribúen a desenvolver as competencias básicas propostas na LOMCE: 

 Competencia lingüística escrita e oral 

 Competencia social e cidadá, coñecendo os feitos históricos e sociais vinculados á propia 

cultura. 

 Competencia dixital e tratamento da información. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Preténdese dotar de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades que van dende o acceso á 

información ata a transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das 

tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender e comunicarse. 

Se dispoñemos dos medios necesarios, na materia de matemáticas traballarase con: 

 Utilización de manipulables virtuais. As Matemáticas están cargadas de conceptos 

abstractos e de símbolos. Neste sentido a imaxe cobra un valor moi importante nesta 

materia xa que permite que o alumno se achegue ós conceptos sacándoos do abstracto 

mediante a súa visualización e transformándoos realizando cambios nas variables 

implícitas. 

 Simulacións son outra ferramenta valiosa que proporcionan representacións 

interactivas da realidade que permiten descubrir mediante a manipulación como 

funciona un fenómeno, que lle afecta e como inflúe noutros fenómenos. 

 Ás follas de cálculo utilizadas polos alumnos na clase de matemáticas como ferramenta 

numérica (cálculos, formatos de números); alxébrica (fórmulas, variables); visual 

(formatos, patróns); gráfica (representación de datos); e de organización (tabular datos, 

suxerir problemas). 

 Uso da calculadora, a pesar da controversia que xera, se é apropiado mellora a 

aprendizaxe das matemáticas. As calculadoras gráficas enfatizan a manipulación de 
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símbolos alxébricos, permitindo graficar funcións, amplialas, reducilas e comparar as 

gráficas de varios tipos de funcións. 

 Internet, onde se atopan miles de recursos para enriquecer ás clases de matemáticas. 

Software para resolver ecuacións, graficar funcións, converter unidades de medida, 

exercitar operacións básicas, construír e visualizar figuras xeométricas, etc. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

A continuación expóñense os puntos a través dos cales se procura un maior contacto e 

inmersión nas tecnoloxías da información coa intención de potenciar entre o alumnado o uso 

das mesmas: 

 Visitar páxinas web con interese relevante para a materia polos contidos e exercicios 

que conteñen, como as seguintes: www.educacionplastica.net, www.anayadigital.es,  

www.librosvivos.net, www.edu.xunta.es, www.profes.net, www.cnice.mecd.es, ... 

 Empregar o programa Cabri-Geometryc nas unidades didácticas relacionadas co bloque 

de xeometría. 

 Utilizar programas como o Paint para a creación de debuxos. 

 Utilizar programas para a edición de imaxes. 

 Utilizar software libre para a creación de animacións multimedia e películas de vídeo. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Este Departamento traballa continuamente a lectura, unha lectura comprensiva xa que, no caso 

de non ser así, non sería posible avanzar. 

Actividades : 

 Cos libros de texto. Calquera actividade que fagamos nos libros de texto elixidos esixe 

unha lectura previa do seu enunciado. 

 Con calquera material complementario fotocopiado, que debe ser lido para a súa 

comprensión. As veces a lectura é individual e outras colectiva. 

 Co ordenador. Son eminentemente individuais e os alumnos  deben comprender as 

instrucións para poder avanzar nelas. 

 Trabállase a lectura tamén cando vemos películas en versión orixinal subtitulada ou os 

vídeos baseados nas historias que aparecen nos libros de texto. Neste caso, os subtítulos 

están en francés. 

 

 noso alumnado ten que ler varios libros en francés durante o curso. Estes elíxense entre 

aqueles que son máis axeitados ó seu nivel de coñecemento, aumentando o seu número 

a medida que aumenta a súa idade e a experiencia neste labor. 

As tecnoloxías da información e da comunicación, aplícanse por parte do Departamento de 

Música nos seguintes puntos: 

 Empréganse os recursos audiovisuais, substituíndo nalgúns casos as audicións por 

vídeos co obxectivo de que a aprendizaxe sexa máis amena e instrutiva 

 Búscanse recursos musicais a través de páxinas web, como por exemplo: 

www.youtube.com, onde os alumnos poden atopar extractos de óperas, concertos, 

películas… 

http://www.educacionplastica.net/
http://www.anayadigital.es/
http://www.librosvivos.net/
http://www.edu.xunta.es/
http://www.profes.net/
http://www.cnice.mecd.es/
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Nomeadamente, incidiremos na relevancia do uso do encerado dixital así como do livre 

numerique nos tres niveis da ESO onde se imparte esta materia, dando así resposta á necesidade 

da inmersión total das TICs nas aulas de idiomas. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL 

As tecnoloxías da información e da comunicación, aplícanse por parte do Departamento de 

Música nos seguintes puntos: 

 Empréganse os recursos audiovisuais, substituíndo nalgúns casos as audicións por 

vídeos co obxectivo de que a aprendizaxe sexa máis amena e instrutiva. 

 Búscanse recursos musicais a través de páxinas web, como por exemplo: 

www.youtube.com, onde os alumnos poden atopar extractos de óperas, concertos... 

DIFUSIÓN DO PROXECTO 

Este proxecto inclúese no Proxecto Educativo e coméntase ó inicio de curso no Consello Escolar, 

Claustro e outras reunións con membros da Comunidade Educativa. 

Tamén se incluirán os obxectivos anuais na programación anual do curso correspondente como 

consecuencia da avaliación e revisión do proxecto. 

http://www.youtube.com/

