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Introdución

✗ Características do centro educativo e do entorno.

O  I.E.S.  Antonio  Fraguas  é  un  centro  público,  dependente  polo  tanto  da 

Consellería  de  Educación.  Defínese  como  impulsor  dun  ensino  activo  e  aberto, 

aconfesional  aínda que respectuoso con todas  as  crenzas relixiosas  así  como coa 

diversidade cultural, racial e ideolóxica.

Vivimos nun momento no que a importancia dos  grandes cambios sociais  e 

culturais fraguados nestes últimos tempos está a influír na práctica educativa. 

Os  cambios  na  estrutura  familiar producen tamén  cambios  nas  relacións 

pais/fillos e nas canles de transmisión cultural.  

A multiculturalidade é un reto social que reclama un tratamento curricular: hai que 

recrear espazos de convivencia pacífica.

En canto ás modificacións  laborais, a escola ten a responsabilidade de preparar 

cidadáns  que  adquiran  coñecementos  para  poder  adaptarse  aos  cambio  laborais: 

agora o máis importante non é a especialización, senón a capacitación para adaptarse 

ao mundo do traballo.

 A revolución tecnolóxica e da información afecta e modifica a forma de aprender 

do  alumnado,  a  información  estrutúrase  de  modo  diferente  e,  polo  tanto,  esixe 

cuestionar os nosos modelos de ensinanza - aprendizaxe.

 As  demandas  que  estes  cambios  sociais  solicitan  da  escola  provocan 

contradicións e tensións.  A sociedade é cada vez máis esixente coa educación, pero 

sen  comprometerse  con  ela.  Ante  calquera  problema  que  xorde:  drogas,  SIDA, 

anorexia, violencia, accidentes… vólvese a mirada á escola para que o asuma nos seus 

contidos de ensinanza e atope solucións.

Gustaríanos  engadir,  ademais,  unhas  sinxelas  reflexións  de  tipo  xeral  sobre  as 

aportacións do informe Delors (Informe para a UNESCO da Comisión Internacional 

sobre a Educación para o Século XXI), as diferenzas culturais dos distintos membros 

non impediron chegar a conclusións de validez universal: a  educación é un factor 

indispensable para conseguir a paz e o desenvolvemento das persoas e da sociedade.

O centro, neste momento, conta con, mais ou menos, 600 alumnos  de  niveis 

socioeconómicos moi diferentes, aínda que a gran maioría procede da clase media. 
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Cómpre, polo tanto, facer unha breve aclaración sobre o contexto do IES. Está 

situado no Polígono de Fontiñas, ao que a fundación para a Arquitectura, con sede en 

Bruselas, Unha Visión de Europa e a Universidade de Ferrara concederon o prestixioso 

premio europeo Philippe Rothier de  Arquitectura no ano 2008. A súa configuración 

iniciouse hai máis de quince anos cun aumento progresivo de vivendas e servizos. 

Urbanisticamente falando, está configurado por edificios de 5 ou 6 plantas, con patios 

axardinados e formando bloques compactos. Existen amplas zonas verdes. O barrio 

conta  tamén  con  todo  tipo  de  establecementos  do  sector  servizos.  En  resumo, 

poderíase dicir que constitúe unha “pequena cidade”,  que alberga aproximadamente 

10.000 habitantes.  Está formado por vivendas de protección oficial,  de promoción 

privada, vivendas sociais, cooperativas de vivenda e vivendas por taxación.

Por último, habería que comentar como unha peculiaridade do barrio a presenza 

de numerosas familias de etnia xitana, e en menor grao  de alumnado estranxeiro: 

árabes, iberoamericanos, africanos e chineses, dato a ter en conta pola  complexidade 

que ás veces supón a escolarización destes nenos e nenas.

✗ Características do alumnado.

A maioría do noso alumnado procede dos Colexios adscritos ao Instituto: CEIP 

As Fontiñas, CEIP Monte dos Postes , CPR Vilas Alborada  e  CPR  Juventud.

Na  actualidade  existe  unha  gran  diversidade  de  alumnos/as  con  motivacións 

diferentes e con obxectivos distintos. Hai uns anos, o noso alumnado cursaba estudos 

para continuar estudando na Universidade ou para formarse profesionalmente. Agora 

tamén existe esa diferenciación, pero ademais temos alumnado que non ten claros os 

seus obxectivos e vén ao Instituto “porque a escolarización é obrigatoria ata os 16 

anos”. Isto obríganos a adaptarnos a unha nova situación, na que aparecen nas aulas 

alumnos/as desmotivados/as que non teñen interese polo que lles podemos ofrecer 

coa  nosa  docencia.  Este  tipo  de  alumnado  producen  no  centro  problemas  de 

absentismo, orde e convivencia.

✗ Xustificación das TIC na educación.

   As  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  son  unha  ferramenta  de 
aprendizaxe, investigación e comunicación integrada no traballo das diferentes áreas 
curriculares ao longo das diferentes etapas educativas. 

    A lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, no seu artigo 23.e e o decreto 133/2007, do 5 
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de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación obrigatoria na Comunidade 
Autónoma de Galicia, no seu artigo 4.e menciona que:

“A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as  
capacidades que lles permita desenvolver destrezas básicas na utilización das  
fontes da información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos.  
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as  
da información e a comunicación”.

    Asemade no punto VI do decreto 133/2007 do 5 de Xullo prevese a elaboración dun 
plan de integración das tecnoloxías da información e a comunicación que implique un 
cambio  metodolóxico  e  unha  adaptación  a  esta  nova  realidade  para  un  mellor 
aproveitamento  das  posibilidades   que  estas  tecnoloxías  ofrecen,  previndo  a 
integración da información e a comunicación a nivel de centro e de aula. Perséguese o 
obxectivo de que ó rematar a escolarización, o alumnado acade unha capacitación 
dixital.  Esta  competencia  consiste  en  dispoñer  de  habilidades  para  buscar,  obter, 
procesar e comunicar información para transformala en coñecemento. Para isto:

◦Incorpora diferentes habilidades que van desde o acceso á información para a 
súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización 
das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse.
◦Está  asociada  coa  procura,  selección,  rexistro  e  tratamento  ou  análise  da 
información,  utilizando  técnicas  e  estratexias  diversas  para  acceder  a  ela 
segundo  a  fonte  á  cal  se  acuda  e  o  soporte  que  se  utilice  (oral,  impreso, 
audiovisual, dixital ou multimedia).
◦Require o dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, 
visual,  gráfica  e  sonora)  e  das  súas  pautas  de  descodificación  e  de 
transferencia,  así  como  aplicar  en  distintas  situacións  e  contextos  o 
coñecemento dos diferentes tipos de información, das súas fontes, das súas 
posibilidades  e  da  súa  localización,  así  como  as  linguaxes  e  soportes  máis 
frecuentes en que esta adoita expresarse.

    A competencia no emprego das tecnoloxías da información e da comunicación 
implica a súa utilización na dobre función de transmisoras e xeradoras de información 
e  de  coñecemento,  permitindo  procesar  e  xestionar  adecuadamente  información 
abundante  e  complexa,  resolver  problemas  reais,  tomar  decisións,  traballar  en 
entornos colaborativos ampliando os contornos de comunicación para participar en 
comunidades de aprendizaxe formais e informais, e xerar producións responsables e 
creativas.
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Obxectivos xerais do plan TIC

✗ Obxectivos xerais do centro.
◦Fomentar  o  uso  dos  medios  informáticos  como  forma  de  romper  con 
desigualdades sociais.
◦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 ferramentas por parte do alumnado 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 con outros 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.

✗ Obxectivos xerais do profesorado.
◦Mellorar o prantexamento pedagóxico a través das TIC.
◦Empregar  as  TIC  para  o  traballo  cotián  e  as  actividades  de  aula: 
programacións, actividades, controis, fichas, …
◦Empregar as TIC para a coordinación coa dirección: solicitude de permisos, de 
actividades extraescolares, actas de departamentos, …
◦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.
◦Introducir no Xade as faltas de asistencia do alumnado dende a propia aula.
◦Solicitar  e/ou  recibir  información  para  as  titorías  a  través  do  correo 
electrónico.

✗ Obxectivos xerais do alumnado.
◦Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu 
afán de coñecemento.
◦Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilicen as pautas 
adecuadas para chegar á información precisa.
◦Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e 
de expresión das propias ideas.
◦Potenciar a comunicación cos seus semellantes.
◦Fomentar e facilitar o uso da biblioteca.
◦Utilizar programas e contornas que faciliten a súa aprendizaxe das diferentes 
áreas do currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas.
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✗ Obxectivos xerais da comunidade educativa.
◦Lograr a integración das TIC como un medio dinámico de comunicación, sendo 
un elemento común de información e contacto con todos os axentes do proceso 
facilitando a conexión entre eles.
◦A través das asociacións de nais  e de pais  dos centros,  poñer en marcha 
mecanismos  para  aproveitar  a  infraestrutura  tecnolóxica  e  favorecer  a 
adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios para un uso 
proveitoso das TIC.
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Metodoloxía.

A  consecución  dos  obxectivos  xerais  mencionados  están  ligados  á  plena 
integración,  como  unha  ferramenta  máis,  das  novas  tecnoloxías  nos  centros 
educativos. Esta feito obriga a unha reestruturación profunda no sector educativo, 
comezando por un cambio metodolóxico dirixido a:

• Modificar os elementos e a concepción do currículo e, como consecuencia, 
adoptar  medidas  innovadoras  na  actividade  educativa  cotiá,  tales  como  a 
procura de recursos para aula, o intercambio de experiencias con outros centros 
e  profesores/as,  a  participación  en  redes  profesionais,  etc.,  tentando  desta 
forma, transformar os procedementos habituais de transmisión da información 
e crear novas vías de ensino e aprendizaxe.
• Formar  alumnos/as  máis  protagonistas  do  seu  propio  traballo  e  máis 
independentes  na  realización  das  súas  tarefas  escolares,  na  procura,  na 
selección adecuada, na organización e no uso máis apropiado e racional  da 
información.
• Fomentar un traballo máis colaborativo, fomentando a predisposición a recibir 
opinións ou aportación doutros profesores/as, de diferentes culturas e niveis 
socio-económicos.
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Instalacións, dotacións e infraestruturas do centro.

✗ Inventario.
     No momento de comezar a redacción deste plan detéctanse lagoas no inventario 
do material informático do centro. Está incompleto o inventario nos departamentos e 
de impresoras e canóns de proxeccións que recibiu o centro os cursos pasados. Será 
este polo tanto un dos primeiros obxectivos para o plan de actuación deste curso.
En calquera caso cabe salientar que na actualidade o centro conta coas seguintes 
instalacións:

◦Aula de informática (edificio  principal):  dotada con 18 ordenadores para o 
alumnado (procesador de dobre núcleo e 1 Gb mínimo de memoria RAM), un 
portátil  para o profesor/a (procesador de dobre núcleo e 1 Gb de memoria 
RAM), un proxector e unha pizarra branca.
◦Aula  de  informática  (edificio  auxiliar):  dotada  con  18  ordenadores  para  o 
alumnado (7 ordenadores con procesador de dobre núcleo e 1 Gb de memoria 
RAM e o  resto  ordenadores  pentium IV con 512 Mb de memoria  RAM),  un 
portátil de profesor/a (procesador pentium IV e 512 Mb de memoria RAM), un 
proxector e unha pizarra branca.
◦Aula  de  audiovisuais  (edificio  principal):  dotada  cun  ordenador  portátil 
(procesador de dobre núcleo e 1 Gb de memoria RAM), un proxector e unha 
pizarra branca.
◦Aula de audiovisuais (edificio auxiliar): dotada cun ordenador (procesador de 
dobre núcleo e 1 Gb de memoria RAM), un proxector e unha pizarra interactiva.
◦Aula de idiomas: dotada cun ordenador portátil (procesador de dobre núcleo e 
1 Gb de memoria RAM), un proxector e unha pizarra branca.
◦Biblioteca: dotada con cinco ordenadores para uso do alumnado (procesador 
de dobre núcleo e 1 Gb de memoria RAM), un proxector, unha pizarra branca e 
un ordenador para as tarefas propias de catalogación e préstamos de libros 
(procesador pentium IV con 512 Mb de memoria RAM).
◦Departamentos:  como  dotación  mínima  (acordo  de  claustro)  cada 
departamento dispón dun ordenador con procesador de dobre núcleo e 1 Gb de 
memoria RAM.
◦Sala  de profesores/as:  dotada con tres  ordenadores  (procesador de dobre 
núcleo e 1 Gb de memoria RAM).
◦Dirección:  dotada  cun  ordenador  (procesador  de  dobre  núcleo  e  1  Gb  de 
memoria RAM) e unha impresora b/n.
◦Xefatura  de  estudos,  secretaria  e  vicedirección:  dotadas  cada  unha  cun 
ordenador (procesador de dobre núcleo e 1 Gb de memoria RAM).
◦Administración: dotada con dous ordenadores (procesador de dobre núcleo e 
1 Gb de memoria RAM).
◦Recursos compartidos: 

▪Dúas impresoras (unha delas fotocopiadora e scanner) en b/n e color.
▪7 portátiles.
▪2 proxectores.
▪1 servidor de recursos (dotación realizada dentro do proxecto Abalar).

No anexo deste documento, e rematado o inventario do centro, procederase a 
incluír unha relación detallada de todo o equipamento informático do centro.
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✗ Normas de uso.
     En relación ó emprego dos recursos informáticos do centro, especialmente do 
ubicado nas aulas de informática e de audiovisuais, recoméndase atender as seguintes 
normas de uso:

◦No relativo ó profesorado.
▪O  profesorado  velará  polo  adecuado  e  correcto  uso  dos  recursos 
informáticos  do  centro,  especialmente  do  destinado  nas  aulas  de 
informática e de audiovisuais, así como do uso que o alumnado realice 
nos portátiles de préstamo que o centro cede ó profesorado.
▪Calquera  incidencia  de  hardware  ou  de  software  será  comunicada  a 
través da folla de  incidencia informática que a súa disposición estarán 
ubicadas nos cortizos das aulas, no cortizo da sala de profesores e na 
conserxería.  Esta  folla  de  incidencia  entregarase  cumprimentada  en 
conserxería.

◦No relativo ó alumnado:
✗Con  carácter  xeral  nas  aulas  observarase  unha  conduta  respectuosa  coas 
persoas e co material tal e como se establece no RRI, recordándose que non 
está permitido:

•Introducir nas aulas de informática comidas e/ou bebidas.
•Utilizar as aulas de informática como lugar de faladoiro ou xogos.

✗Ademais considéranse condutas contrarias ás normas de convivencia:
•Mover ou cambiar os compoñentes dos equipos.
•Modificar a configuración dos equipos informáticos.

✗O alumnado non pode quedar só na aula cos equipos informáticos. En todo 
caso, aínda que se dese esta circunstancia, non está autorizado a facer uso dos 
equipos informáticos sen a previa autorización dun profesor/a.
✗Ao terminar a clase, o alumnado sairá da aula e o profesor/a responsable do 
grupo pechará con chave a aula asegurándose de que os ordenadores quedan 
apagados.
✗O uso dos equipos informáticos farase de acordo coas indicacións do profesor/a 
responsable  quedando  prohibida a  manipulación  non autorizada de  calquera 
equipo distinto do posto de traballo asignado ao alumnado correspondente.
✗Non se permite o cambio de fondos de pantalla ou o aspecto do escritorio do 
equipo correspondente para as contas de profesor, alumno ou invitado.
✗O almacenamento ou manipulación de información para realizar actividades, 
traballos,  etc.  debe  ser  en  todo  momento,  respectuoso  co  resto  de 
compañeiros/as  e  profesorado,  prohibíndose  manexar  contidos  ilegais, 
discriminatorios ou ofensivos.
✗Non  está  permitido  instalar  calquera  tipo  de  programas  ou  aplicacións 
informáticas por parte dos alumnos/as. No caso de que un profesor necesite da 
instalación  dalgún  programa realizará  a  súa  solicitude  a  través  da  folla  de 
incidencia informática.
✗Está prohibido facilitar os contrasinais dalgunha das contas con privilexios de 
administrador  de  equipo  aos  alumnos/as.  Por  motivos  de  seguridade  os 
usuarios sempre empregarán as contas de profe, profesor, alumno ou invitado 
con privilexios restrinxidos.
✗Non  se  garante  a  integridade  dos  datos  ou  arquivos  que  os  alumnos/as 
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depositen nos ordenadores do centro, xa que son equipos de uso compartido 
entre o alumnado para o desenvolvemento das actividades propostas por cada 
profesor/a.  Por  iso  recoméndase  aos  alumnos/as  que  almacenen  os  seus 
traballos na súa propia unidade de memoria extraíble USB.
✗O alumnado ten dereito a empregar os recursos informáticos que o centro pon 
á  súa  disposición,  adquirindo  o  compromiso  de  coidar  estes  recursos  e 
empregalos con fins educativos. 
✗Cando ocorra algunha incidencia de hardware ou de software no equipo no que 
está traballando, o alumno/a debe comunicalo ó profesor/a presente na aula e 
cubrir a folla de incidencia informática que a tal efecto estará no cortizo da aula 
ou en conserxería. Esta folla de incidencia debidamente cumprimentada será 
entrega en conserxería.

✗ Plan de mantemento.
     Para  axilizar  a  comunicación  e  resolución  das  incidencias  informáticas,  o 
profesorado e alumnado do centro terá a súa disposición nos cortizos das aulas e en 
conserxería un modelo de folla de incidencia informática (ver anexo). Esta folla de 
incidencia  debidamente  cumprimentada  deberá  entregarse  en  conserxería.  Desta 
forma, centralízase a súa comunicación, axilízase a súa resolución e créase un rexistro 
das mesmas que facilita, en determinadas situacións, a posibilidade de previlas.
Cando as circunstancias o requiran e debido a un emprego continuado por parte do 
alumnado de determinados equipos informáticos (aulas de informática), procederase a 
reinstalación  dos  ordenadores  que  presenten  unha  baixa  eficiencia  no  seu 
funcionamento. Este feito motivará que ben a final de curso ou ó comezo do mesmo 
as aulas de informática poidan permanecer pechadas.

✗ Proxecto Abalar.
     O  IES  Antonio  Fraguas  Fraguas  foi  un  dos  centros  seleccionados  para  a 
implantación do proxecto Abalar en primeira fase no curso 2010-2011 e en segunda 
fase no curso 2011-2012. Na actualidade conta con 4 aulas de primeiro da ESO e 
cinco aulas en segundo da ESO. 
Durante  o  curso  2010-2011 e  no marco  da formación  no equipamento  das aulas 
abalar  e  nas  ferramentas  informáticas  imprescincibles  para  o  seu  uso, 
desenvolvéronse unha serie de documentos que regulan o funcionamento destas aulas 
e que poden consultarse no anexo baixo o epígrafe “Protocolos Abalar”.
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Contribución dos departamentos ó plan TIC.

• Departamento de Ciencias Sociais.
◦1º da ESO.
Neste aspecto,  as actividades a realizar  estarán limitadas polos recursos do 

centro  e  polo  tanto,  sometidas  a  turnos  establecidos  para  os  distintos  grupos  e 
niveis.Tendo en conta isto, realizaranse:

-Actividades a  base  da búsqueda de  información  en Internet.  Enlaces  como 
“internatura” ou “greenpeace”, a través dos que se pode profundizar en 
temas tan importantes como o cambio climático, o burato da capa de 
ozono ou outros problemas medioambientais.

-Mostrar  imáxenes  a  través  de  Internet,  por  exemplo,  do  noso  planeta  no 
espacio,  da  arte  rupestre  ou  de  monuentos  históricos  reconstruídos 
virtualmente

-Mostrar animacións a través de Internet, por exemplo, a da deriva continental, 
a do relevo terrestre  ou sobre volcáns, tsunamis, furacáns...en Xeografía 
e  en  Historia,  sobre  Atapuerca,  o  proceso  de  momificación  ou  outros 
exemplos.

-Exposicións a través de presentacións audiovisuais, formadas por animacións, 
vídeos, imaxes, esquemas, textos...utilizando un ordenador e un canón.

◦2º da ESO.
O desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e Comunicación permite un 

acceso  rápido  á  información.  O  seu  máximo  expoñente  é  Internet,  que  permite 
transmitir unha cantidade de información practicamente ilimitada desde calquera lugar 
do planeta, de forma case inmediata.

As actividades a realizar  estarán limitadas polos  recursos  do centro e  polo tanto, 
sometidas a turnos establecidos para os distintos grupos e niveis.Tendo en conta isto, 
realizaranse:

-Actividades a base da búsqueda, selección e almacenamento de información en 
Internet,  utilizando  os  buscadores  como  “google”,  a  enciclopedia 
electrónica  “wikipedia”  e  diversas  páxinas  Web  (“artehistoria”, 
“proyectoyobra”,  “portalplaneta”  etc)  onde se  poden ampliar  contidos, 
realizar tests para poñer en proba os coñecementos adquiridos ou visitar 
virtualmente edificios histórico artísticos como por exemplo A Alhambra.
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-Exposicións a través de presentacións audiovisuais, formadas por animacións, 
vídeos, imaxes, esquemas, textos...utilizando un ordenador e un canón.

◦ 3º da ESO.
O desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e Comunicación permite un 

acceso  rápido  á  información.  O  seu  máximo  expoñente  é  Internet,  que  permite 
transmitir unha cantidade de información practicamente ilimitada desde calquera lugar 
do planeta, de forma case inmediata.

As  actividades  a  realizar  estarán  limitadas  polos  recursos  do  centro  e  polo 
tanto,  sometidas a turnos establecidos para os distintos grupos e niveis.Tendo en 
conta isto, realizaranse:

-Actividades a base da búsqueda, selección e almacenamento de información en 
Internet,  utilizando  os  buscadores  como  “google”,  a  enciclopedia 
electrónica  “wikipedia”  e  páxinas  Web  específicas  para  extraer 
información concreta sobre temas de interese como as das ONGs “manos 
unidas” ou “intervida”, así como a de “unicef”, para tratar a problemática 
do  mundo  subdesnvolvido  desde  diferentes  puntos  de  vista:  traballo 
infantil, desigualdade feminina, os nenos soldado, os conflictos bélicos na 
actualidade...

-Para buscar e manexar datos de distinta índole, utilizaranse as páxinas dos 
Ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura, Pesca e Alimentación...do 
Institutoo Nacional de Meteoroloxía, etc. No que se refire á problemática 
do  excesivo  consumo  de  enerxía  e  o  esgotamento  dos  recursos,  as 
páxinas das grandes compañías como Repsol ou Gas Natural así como a 
de Geenpeace.

-Exposicións a través de presentacións audiovisuais, formadas por animacións, 
vídeos,  imáxenes,  esquemas,  textos...utilizando  un  ordenador  e  un 
canón.

◦4º da ESO.
O desenvolvemento das Tecnoloxías da Información e Comunicación permite un 

acceso  rápido  á  información.  O  seu  máximo  expoñente  é  Internet,  que  permite 
transmitir unha cantidade de información practicamente ilimitada desde calquera lugar 
do planeta, de forma case inmediata.

As  actividades  a  realizar  estarán  limitadas  polos  recursos  do  centro  e  polo 
tanto,  sometidas a turnos establecidos para os distintos grupos e niveis.Tendo en 
conta isto, realizaranse:

-Actividades a base da búsqueda, selección e almacenamento de información en 
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Internet,  utilizando  os  buscadores  como  “google”,  a  enciclopedia 
electrónica  “wikipedia”  e  diversas  páxinas  Web  (“artehistoria”, 
“proyectoyobra”,  “portalplaneta”  etc)  onde se  poden ampliar  contidos, 
realizar tests para poñer en proba os coñecementos adquiridos ou visitar 
virtualmente edificios histórico artísticos como por exemplo A Alhambra.

-Exposicións a través de presentacións audiovisuais, formadas por animacións, 
vídeos, imaxes, esquemas, textos...utilizando un ordenador e un canón.

• Departamento de Educación Física.
A chegada das TICs á aula plantexa a necesidade de integralas con eficiencia 

rompendo no posible a brecha dixital e incorporando métodos de traballo autónomos e 

cooperativos que substitúan ou complementen, en moitos casos, o modelo de profesor 

como sabio erudito transmisor de coñecementos.

Maniféstase  a  necesidade  dunha  relación  interactiva  entre  profesorado  e 

alumnado na  busca dun coñecemento crítico, selecto e fluído no que tódolos axentes 

do proceso educativo teñen que integrar e dominar as tecnoloxías da información e da 

comunicación.

Concretamente  na  área  de  Educación  Física,  empregaremos  internet  para 

buscar información deportiva actualizada (prensa ou foros de debate), regulamentos 

deportivos,  rutas  e  percorridos  (publicados  nas  páxinas  de  concellos,  deputacións 

provinciais e asociacións) e calquera outra que poda servir de apoio para a materia.

As aplicacións informáticas serán tamén de gran utilidade para a elaboración de 

táboas de resultados e de cálculo de baremos.

Por outra banda, as cámaras dixitais de captación de imaxe, tanto fixa coma en 

movemento,  serán  empregadas  como  complemento  da  avaliación  en  algunhas 

unidades, especialmente nas de creación expresiva e danza. Tamén serán de utilidade 

para a aprendizaxe de xestos complexos xa que permiten ver a propia execución e 

comparala coa de expertos ou mesmo a dos compañeiros/as.  

• Departamento de Inglés.

     O Departamento de Inglés utilizará os medios que as editoriais poñen á súa 

disposición no relativo as  TICs .  Utilizarase,  sempre que sexa posible,  o material 

dixital  dos  distintos  cursos.  Internet  será  tamén de  gran axuda  para a  busca  de 

información e traballo co alumnado .  Intentarase sacar partido do que as TICs nos 

ofrecen para mellorar na nosa práctica docente  así como para fomentar e mellorar a 
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aprendizaxe do alumnado nesta materia do currículo.

• Departamento de Lingua Española.

O  longo  deste  proxecto  didáctico  tratamos  de  relacionar  os  obxectivos,  os 
criterios de avaliación e as competencias básicas, entre elas a competencia dixital. 
Sen embargo recollemos a continuación algunhas acción concretas para a integración 
das TICs na práctica educativa.

a)Utilización de internet para  buscar e seleccionar información.

b)Consulta de páxinas Web relacionadas con contidos da materia.

c)Consulta de dicionarios na rede.

d)Lectura da prensa a través de internet.

e)Utilización do encerado dixital para a realización de actividades na aula.

f)Introdución na aula das ferramentas TIC aprendidas nos cursos de formación 
do plan ABALAR

• Departamento de Física e Química.

Fomentarase o emprego das TIC facendo destas ferramentas un recurso básico 
para o desenvolvemento do noso traballo: 

Nos cursos inferiores empregaremos xunto aos textos convencionais, recursos de 
tipo  audiovisual  e  interactivo,  sempre  dando  pautas  para  o  seu  correcto 
aproveitamento, permitindo que o recurso audiovisual sexa ás veces unha introdución 
ao tema, ou un xeito de abrir  aspectos do currículo insuficientemente tratados ou 
demasiado  complexos  ou  abstractos  para  seren  presentados  ao  través  de  textos 
bibliográficos. 
 En calquera nivel e, sobre todo, nos superiores recorreremos á posibilidade de 
planificar a aula contando co canón e os recursos didácticos na Internet, sempre que 
as cuestións a tratar así o requiran en razón da súa actualidade ou da superioridade 
do material didáctico atopado. 

Determinadas  unidades  didácticas  incorporarán  entre  a  súa  bibliografía 
enderezos de Internet. 

Tamén se recorrerá á rede para resolver dúbidas especialmente se as cuestións a 
tratar son temas de actualidade nos medios de comunicación nun momento dado.

Recomendaremos a o manexo das ferramentas básicas das TIC (procesadores de 

textos, buscadores de Internet… ) na elaboración dos informes das experiencias de 

laboratorio e que, se é posible, se expoñan traballos que empreguen aplicacións tipo 

POWER-POINT. 

• Departamento de Economía.

     Durante este ano propoñémonos como obxectivo a realización de experiencias 
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concretas  usando  recursos  didácticos  atractivos  na  práctica  educativa 
cotia.Fundamentalmente usarase o ordenador como medio para reforzar ou adquirir 
habilidades e coñecementos:

     1.-Utilización  de  software  educativo  adaptado  a  cada  nivel.Por  exemplo  a 
utilización de simuladores de xestión empresarial para predicir situacións futuras e 
comprobar os efectos das decisións económicas.

       2.-Utilización do ordenador como procesador de texto para a presentación de 
traballos, elaboración de currículums, cartas de presentación ...

         3.-Elaboración de follas de cálculo sinxelas.

4.-Navegar  por  páxinas  web  non   só  para  obter  información,  senón  para 
analizala descartando aquela irrelevante.

5.-Mostrar  as  vantaxes  que  pode  proporcionar  internet  á  hora  de  buscar 

emprego, inserir currículums, tramitar e enviar documentación.

• Departamento de Grego.

Se contamos cunha aula adecuadamente acondicionada realizaremos actividades 

orientadas primordialmente á busca e selección de información a través de Internet e 

a súa transmisión unha vez tratada en distintos soportes dixitais (CDs, pen drive…) e 

a través da súa presentación usando distintos recursos ao noso alcance tales como 

unha presentación power point, un documento word ou o tratamento de imaxes.

• Departamento de Latín.

Os alumnos  acudirán  á  rede  a  consultar  páxinas  web,  blogs,  enciclopedias, 

dicionarios,  etc.  para buscar,  recompilar  e  sistematizar  información sobre diversos 

temas, buscarán ilustracións e vídeos para reforzar os temas de cultura, e poderán 

realizar  traballos en soporte informático,  no que inserirán elementos baixados por 

eles;  pero  todo  iso,  cunha  actitude  crítica  e  selectiva,  e  evitando  sempre  o  fácil 

recurso de “copiar e pegar”.

Na clase tamén realizarán tarefas utilizando as novas tecnoloxías, mostrando 

imaxes e vídeos que ilustren as explicacións, e tamén facendo algúns dos numerosos 

exercicios interactivos, tanto de lingua como de cultura, que ofrece Internet.

•Departamento de Bioloxía e Xeoloxía.

Desde o Departamento, fomentarase o uso das TIC facendo destas ferramentas un 
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recurso básico para o desenvolvemento do traballo.
Nos  cursos  inferiores,  xunto  a  textos  convencionais,  utilizaranse  textos  de  tipo 

audiovisual  e  interactivo,  dando  pautas  para  o  seu  correcto  aproveitamento, 
permitindo que o texto audiovisual sexa ás veces unha introdución ó tema, ou un 
xeito  de  abrir  aspectos  do  currículo  insuficientemente  tratados  ou  demasiado 
complexos/abstractos  para  ser  presentados  a  través  de  textos  bibliográficos.  As 
temáticas que permitan o emprego deste recurso xerarán unidades didácticas que o 
alumnado poderá desenvolver mediante formatos ordinarios (fichas de traballo) ou 
con actividades atopadas e a resolver na rede.

En calquera nivel, sobre todo nos superiores, recorrerase á planificación na aula 
contando co canón e os recursos didácticos na Internet, sempre que as cuestións a 
tratar así  o requiran en razón da súa actualidade ou da superioridade do material 
didáctico atopado. Tamén se recorrerá ós buscadores da rede para resolver dúbidas ou 
procuras  puntuais,  especialmente  se  as  cuestións  a  tratar  son  temas  actuais  nos 
medios de comunicación nun momento dado.

Recomendarase a realización de proxectos de investigación que supoñan o manexo 
das ferramentas básicas das TIC (procesadores de textos, buscadores de Internet, 
etc.). Especial mención para a realización das actividades do alumno que se encontran 
en www.anayadigital.com. Uso do canón e do encerado dixital para manexo das iconas 
do libro. Con carácter opcional, exposición de traballos que empreguen aplicacións de 
presentación como o POWER POINT. Fomentarase a participación do alumnado en 
experiencias  de  aprendizaxe  ou  certames  de  carácter  cultural  relacionados  coa 
materia e promovidos desde institucións ou organizacións con presenza na rede.  

A  incorporación  do  Proxecto  Abalar  no  centro  substancia  a  estratexia  para  a 

integración plena das TIC na práctica educativa, por recoller, sumar e incrementar os 

recursos existentes para acadar a resposta integral e de futuro ós retos que presenta 

a educación dos alumnos na sociedade dixital do século XXI.

• Departamento de Filosofía.

•En xeral, consideramos inadiable utilizar a tecnoloxía da información, non só 
coa pretensión  de  achegarse  aos  modos  do estudante  de  secundaria, 
senón tamén polas posibilidades que ofrece á hora de impartir clase. Así, 
na  medida  do  posible,  utilizaremos  a  aula  de  informática  e  a  de 
audiovisuais como complemento da aprendizaxe.

•Quizais sexa interesante saber e aprender a discernir entre a información 
masiva dos mass media, aquilo que sexa de veras importante e o que 
sexa de tipo spam.

•Participación nos programas de formación vinculados a Abalar e a outros 
grupos de traballo de formación do profesorado nas TICS.

•Utilización cotiá do xornal –e dos periódicos en rede- na aula. 
•Implicación na elaboración dun xornal dixital no El País de los estudantes, 

onde  o  alumnado  pode  exercer  de  periodista  (redactor,  deseñador, 
publicista,  etc.),  ao  tempo  que  desenvolven  competencia  dixital  e 
tratamento da información. 

•Colaboración coa web do instituto.
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• Departamento de Francés.

Internet e o desenvolvemento das novas tecnoloxías da información (TIC), cuxo 

soporte  principal  é  o  ordenador,  ofrecen  á  pedagoxía  das  linguas  estranxeiras  no 

marco escolar novas perspectivas de ensino e aprendizaxe, mesmo se a utilización das 

devanditas  tecnoloxías  segue  sendo,  polo  momento,  complementaria  a  outros 

recursos  máis  tradicionais.  O  uso  das  TIC  permite  unha  maior  autonomía  na 

aprendizaxe,  pois  cada  un pode  traballar  máis  facilmente  ao  seu  propio  ritmo e, 

ademais,  no  caso  de  que  un  alumno  así  o  necesite,  pode  recibir  unha  atención 

personalizada do profesor. Por este motivo o método ÉNERGIE ofrece aos  alumnos 

un CD-ROM con actividades que retoman os  contidos  de  cada unidade por  áreas 

temáticas. A intención deste compoñente é favorecer a aprendizaxe autónoma, xa que 

se presentan actividades atractivas e interactivas nas que o alumno traballa co francés 

de forma independente.  As actividades son atractivas e variadas,  e en todas elas 

deuse moita importancia ao contido sonoro e ao visual.

Por outra banda, internet é unha rede mundial de comunicación e de apertura 

que o profesor pode aproveitar como fonte de documentación para as súas clases: 

xornais, sitios culturais, turísticos etc. As posibilidades son infinitas.

Considérase  a  posibilidade  de  consolidar  e  ampliar  determinados  contidos 

utilizando páxinas de internet previamente seleccionadas e facendo uso da aula de 

informática para supervisar o traballo dos alumnos. Tamén se usará Internet para 

realizar  pequenos traballos de procura relacionados con algún dos temas de cada 

unidade, así como a visita de páxinas culturais en francés consideradas dentro do 

ámbito de intereses dos alumnos. 
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Atención ó alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

O acceso ás TIC ten que ter en conta o tratamento á diversidade e non pode 
supoñer ningún tipo de discriminación por ningún motivo. Por esa razón, adoptaranse 
medidas que garantan uns mínimos no uso das TIC, de xeito que todo o alumnado, 
tamén  aquel  con  necesidades  educativas  especiais,  acaden  o  coñecemento  e  o 
manexo das ferramentas informáticas básicas. 

As medidas serán as seguintes:
•Emprego de software adecuado para cada problema (dislexias, discapacidades 
visuais, discapacidades auditivas, e en xeral calquera tipo de discapacidade).
•Emprego de recursos informáticos nas aulas de apoio.
•Posibilitar recibir e realizar vía internet actividades específicas de reforzo.
•No caso de hospitalización dalgún alumno/a, contar con materiais de traballo 
para utilizar a través da páxina web do centro ou e blogs. 
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Medidas para promover o acceso as TIC en condicións de igualdade.

No  desenvolvemento  deste  proxecto  terase  en  conta  que  ningún  grupo  de 
alumnos/as  do  centro  quede  sen  realizar  actividades  TIC  ao  longo  do  curso. 
Precisamente  esta  idea  de  chagar  a  todo  o  alumnado  facilita  que  se  rompa  a 
tendencia que, en ocasións, se observa de que sexan os rapaces os máis tendentes a 
saber ou usar as novas tecnoloxías fronte ás rapazas, pois todos traballarán coas TIC 
do mesmo xeito.

Tendo en conta a situación socio-cultural e económica da zona, tentarase que 
todo o alumnado conte cunha conta de correo electrónico e un pendrive. En casos de 
especiais dificultades económicas este podería ser proporcionado gratuitamente polo 
centro.
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Avaliación do plan TIC.

O coordinador/a TIC realizará unha avaliación continua do emprego das TIC 
para  tratar  de  solventar  as  posibles  dificultades  o  antes  posible.  Esta  avaliación 
reflectirase  nunha  valoración  sobre  o  grao  de  consecución  dos  obxectivos 
programados  para  cada  ano  e  nos  diferentes  sectores  da  comunidade  educativa: 
profesorado, pais e nais e alumnado.

Algúns dos indicadores principais para a avaliación serán:
•Tense en conta ó alumnado con necesidades educativas especiais.
•Todo  o  alumnado  do  centro  participa  do  uso  e  emprego  das  TIC  sen 
discriminación  de  nivel  educativo,  proceso  de  maduración,  dificultades  de 
aprendizaxe, sexo ou calquera outro tipo de discriminación.
•Contribúe á consecución dos obxectivos pedagóxicos de cada unha das áreas, 
cursos e ciclos, así como ás adaptacións curriculares individualizadas.
•Hai equipos dispoñibles para toda a comunidade educativa.
•Empréganse  as  TIC  como  soporte  de  comunicación  e  de  intercambio  de 
información e experiencias.
•Propicia actitudes e valores de respecto ós contidos e formas de ser doutras 
comunidades  educativas  e  sociais,  promovendo  a  tolerancia,  a  non 
discriminación e a interculturalidade.
•O profesorado formouse no emprego das TIC.
•Promove as accións innovadoras na educación.
•O grao de satisfacción do alumnado no emprego das TIC na aula é bo.
•O grao de satisfacción do profesorado no emprego das TIC na aula é bo.
•A consecución dos obxectivos específicos expresados no plan anual TIC.
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Medidas para a difusión deste proxecto.

Empregarase  a  páxina  web  do  centro  IES  Antonio  Fraguas  Fraguas  como 
principal  canle  de  información  do  proxecto  e  dos  plans  TIC  que  se  elaboren 
anualmente. Ademais farase constar aqueles aspectos máis salientables en relación 
coa incorporación das TIC á vida académica do centro (formación do profesorado, 
materiais  elaborados,  novas  dotacións  en  material  informático,  calquera  outra 
novidade de interese para a comunidade educativa).

O desenvolvemento deste proxecto e o grao de consecución dos obxectivos 
propostos precisa dunha implicación activa de toda a comunidade educativa, e en 
especial, do profesorado do centro.
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PLAN DE ACTUACIÓN
CURSO 2011-2012
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Membros do equipo TIC.

–Coordinador TIC: José Manuel Álvarez Rodríguez
–Mantemento e actualización da páxina web do centro:
–Rubén López Díaz
–Mª Luisa Calderón Fernández
–Pilar Pérez

Descrición da situación actual.

Antes de expoñer as liñas do plan de actuación para este curso académico é 
preciso  facer  un estudo previo da situación das novas tecnoloxías  no centro para 
detectar as necesidades e carencias.

En  xeral,  pártese  dun  equipamento  relativamente  bo  e  que  foi  obxecto  de 
melloras  continuas  nos  últimos  cursos  académicos.  Entre  outros  aspectos  cabe 
destacar:

–Todos os departamentos dispoñen dun ordenador como paso para facilitar o 
uso das novas tecnoloxías por parte de todo o profesorado.
–No pasado curso académico realizouse unha inversión importante para dotar 
unha das aulas de informática con 15 novos ordenadores.
–O pasado curso comezouse a instalación de videoproxectores nas aulas de 4º 
da ESO e de primeiro de bacharelato,  e  está proxectado para este curso a 
instalación de videoproxectores en 3º da ESO e 1º de bacharelato. As aulas de 
1º  da  ESO dispoñen  da  infraestructura  de  aulas  Abalar,  que  este  ano  será 
ampliada a 2º de ESO.
–Está  previsto  tamén  para  este  curso  realizar  a  renovación  parcial  dos 
ordenadores da segunda aula de informática coa compra e instalación de 7 
ordenadores.
–O centro foi seleccionado como centro Abalar, e na actualidade todos ós 1º da 
ESO contan con videoproxector,  pizarra dixital  e  portátiles de profesor  e de 
alumnos/as. Neste curso está prevista a súa ampliación ós 2º da ESO.
–Dentro do proxecto Abalar, o centro vai ser dotado dun servidor que facilitará o 
almacenamento, catalogación e emprego de recursos educativos, ademais de 
poder contar cunha aula virtual dentro da intranet. 

A  selección  como  centro  Abalar  e  a  adquisición  de  novo  equipamento 
informático obriga a unha planificación para un adecuado e eficaz uso de todos estes 
recursos. 

Non obstante, detéctanse importantes carencias entres as que destacan:
–Descoñecemento  da  totalidade  de  recursos  informáticos  cos  que  dispón  o 
centro, da distribución e configuración da rede, e dun listado de ipś utilizadas.
–Ausencia de protocolo para a comunicación de incidencias informáticas e que 
permita  axilizar  estas  tarefas  co  fin  de  dispoñer  de  todos  os  recursos 
informáticos nas mellores condicións de uso.
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–O  uso  das  TIC  por  parte  da  comunicade  educativa  é  puntual  e  pouco 
cohesionado. En xeral o profesorado descoñece o manexo, a funcionalidade e as 
posibilidades  que  ofrece  a  pizarra  dixital,  o  seu  grado  de  coñecemento  de 
software educativo é baixo e en xeral presenta unha competencia dixital media.
–A páxina web do centro como plataforma de comunicación e divulgación ante a 
comunidade educativa está infrautilizada.
–As  posibilidades  de  interacción  dunha  gran  parte  do  alumnado  coas  TIC 
limítanse  practicamente  ás  actividades  realizadas  no  centro.  É  preciso  un 
cambio metodolóxico para conseguir que as TIC sexan unha ferramenta asídua 
non proceso de ensinanza e aprendizaxe.

Estas carencias serán o punto de partida para definir os obxectivos deste plan 
de actuación.
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Obxectivos para este curso.

•Actualizar o inventario de medios informáticos e audiovisuais do centro.
•Solicitar un novo rango de ip's.
•Actualización das ip's do centro e reasignación, se fora preciso.
•Establecer  unha  estratexía  común  para  a  comunicación  e  resolución  de 
incidencias de hardware e software.
•Organizar  a distribución física,  o  acceso e as  normas de uso das aulas  de 
informática e das aulas de audiovisuais.
•Estudar novos procedementos para o préstamo de portátiles e canóns para a 
actividade docente, que faciliten o seu rexistro e o seu uso.
•Fomentar o manexo dos videoproxectores ubicados nas aulas, salientando a 
súa importancia para a introdución das TIC's na aula.
•Actuar sobre a biblioteca do centro, dotándoo de máis equipos informáticos e 
fomentando o seu emprego para a busca e consulta de información on-line.
•Dar a coñecer e fomentar o emprego do servidor do centro como dispositivo 
que permite o almacenamento de recursos educativos e as vantaxes que ofrece 
respecto da disponibilidade dos mesmos e da rapidez de acceso ós mesmos.
•Actualizar con novos contidos e información a web do centro, converténdoa 
nun referente de toda a actividade educativa desenvolvida non soamente para o 
profesorado, senón tamén para o alumnado e as familias.
•Informar e fomentar a formación do profesorado en TIC's, actuando sobre:
◦Comunicación  e  información  sobre  os  diferentes  cursos  de  formación  que 
neste  campo  ofrecen  as  administracións  educativas:  cnice,  consellería  de 
educación, ...
◦Fomentar a creación de grupos de traballo e/ou seminarios permanentes.
◦Atender as demandas específicas do profesorado, na medida do posible, sobre 
software específico relacionado coa actividade docente.
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Planificación.

Este  plan  de  actuación  articúlase  atendendo  ós  obxectivos  enumerados 
anteriormente. Durante o primeiro trimestre realizarase un seguimento dos equipos 
informáticos,  especialmente  dos de uso compartido,  para  verificar  o  seu estado e 
asegurar o seu correcto funcionamento. Ademais, porase en marcha un protocolo de 
comunicación  de  incidencias  informáticas  que  axilice  a  súa  correcta  notificación  e 
permita  unha mellor  e  máis  rápida resposta  para  a súa resolución.  En  relación  ó 
incremento de equipos informáticos nos departamentos (cedidos polas editoriais) e ó 
feito de que cada vez máis profesorado emprega o seu propio ordenador persoal nas 
súas tarefas educativas, será preciso a solicitude dun novo rango de ip's para dar 
servizo de internet a estes ordenadores.

En relación á formación do profesorado en TIC's  fomentarase a solicitude e 
organización  de  grupos  de  traballo  ou  seminarios  permanentes,  cuxo  prazo  de 
solicitude remata no mes de Outubro. Convocarase neste sentido a todo o profesorado 
interesado  para  fixar  as  posibles  liñas  de  formación  e  determinar  que  estratexia 
formativa é a máis adecuada. 

Durante o segundo e terceiro trimestre, realizarase o inventario dos recursos 
informáticos do centro e a reasignación de ip's se fora preciso. Tamén se establecerán 
estratexias  para  a  coordinación  do  profesorado  en  relación  co  uso  das  TIC's,  a 
comunicación  de  cursos  de  formación  e  todo  tipo  de  información  de  interese. 
Desenvolverase tamén unha normativa específica para o uso das aulas de informática, 
fomentarase  o  emprego  dos  videoproxectores  instalados  nas  aulas  e  estudaranse 
alternativas para unha mellor xestión dos portátiles e canóns de préstamo ubicados no 
arquivo. Finalmente porase en valor a biblioteca do centro como lugar para a busca o 
consulta de información on-line.

Esta  planificación  está  suxeita  á  disponibilidade  horaria  coa  que  conta  o 
coordinador TIC e depende directamente do número de incidencias informáticas que 
teñan lugar ó longo do ano académico.
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Formación do profesorado. Detección de necesidades formativas.

Tal  e como se recolle nos obxectivos, fomentarase a creación de grupos de 
traballo e/ou seminarios permanentes que permitan unha maior competencia dixital 
do profesorado. Neste senso, estableceranse todas as reunións necesarias abertas a 
todo o profesorado interesado en participar neste tipo de formación para, e tras unha 
avaliación  e  detección  das  necesidades  formativas  máis  urxentes,  planificar  a 
formación necesaria. 

Dende a coordinación TIC proporase unha maior competencia en software libre, 
de  forma que o  profesorado se  acostume a traballar  en  novos entornos (sistema 
operativo Linux) e con novos programas informáticos baixo licenza GNU, facilitando o 
acercamento  a  este  software  polo  que  dende  a  Consellería  de  Educación  se  vén 
apostando dentro do proxecto Abalar.
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Avaliación do Plan Anual TIC – Curso 2011-2012

O obxectivo  desta  avaliación  será  coñecer  en  que grado se  conseguiron  os 
obxectivos propostos,  as modificacións introducidas na programación e os motivos 
destas, sinalando os logros e as deficiencias detectadas. Así, avaliaranse cada un dos 
obxectivos  propostos  de  cara  a  determinar  en  que  grado  foron  logrados,  a  súa 
necesidade de actualización para futuros plans anuais e a idoneidade dos mesmos. 

Estes obxectivos específicos deberán tamén determinar en que grao se están 
conquerindo  os  obxectivos  xerais  do  Plan   TIC,  polo  debemos  considerar  en  que 
medida cada obxectivo específico deste plan anual actúa sobre:

•A influencia dos aspectos organizativos (espazos e equipamentos) no proceso 
de integración curricular das TIC no centro.
•As accións formativas en TIC realizadas e a súa adecuación ás necesidades que 
se plantexan.
•O grado de participación do profesorado e alumnado nas actividades propostas.
•As  expectativas  que xera  a  introdución  das  TIC  respecto  á  posibilidade de 
cambios  significativos  nos  procesos  de  ensino-aprendizaxe  e  na  práctica 
profesional do profesorado.
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ANEXOS
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Protocolos Abalar

XESTIÓN DE APERTURA/PECHE DAS AULAS ABALAR E XESTIÓN DAS CHAVES 
DOS ARMARIOS ABALAR.

Apertura/peche das aulas Abalar.
– As aulas  Abalar  permanecerán pechadas  todos os  recreos  e  en calquera 

momento no que non se estea desenvolvendo clase nas mesmas.
– A apertura e peche das aulas será realizado polos delegados de cada grupo 

e supervisado polo persoal subalterno do centro. 
– Os delegados durante o recreo non poderán abrir as aulas unha vez que se 

pechen.

Xestión das chaves dos armarios Abalar.
– As chaves dos armarios para acceder ós portátiles estarán dispoñibles para todo 

o profesorado que as precise en conserxería. 
– O profesorado responsabilízase de recoller as chaves antes de comezar a clase 

e de devolvelas ó rematar a mesma (o profesor/a que imparte a seguinte clase 
pode precisar as mesmas para acceder ó material gardado nestes armarios).

– Aquel profesorado que o considere, poderá solicitar unha copia das chaves dos 
armarios na Secretaría do Centro.

ETIQUETADO DOS PORTÁTILES E DOS ARMARIOS.

Debido  ó  escaso  espazo  do  que  dispoñemos  nos  armarios  ,  eticaranse  os 
portátiles e a cela onde se aloxan (para que o alumnado os garde sempre no 
mesmo  lugar)  mediante  números,  asignando  os  portátiles  ó  alumnado 
atendendo ó número do que dispoñen nos listados de clase.
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PROTOCOLO DE AGARDA/RECOLLIDA DOS PORTÁTILES

Para asegurar un desenvolvemento normal das clases unido a un proceso que garanta 
a  integridade  dos  portátiles  respecto  á  recollida  e  garda  dos  mesmos  nos  seus 
carriños, aplicarase o protocolo seguinte:

- O profesor/a abre o armario dos portátiles (verifica visualmente que estean 
enchufados á corrente eléctrica).

- O profesor/a  solicita  que o  alumnado  recolla  e  deixe  libres  as  súas  mesas 
(recordaremos a necesidade de que as mochilas do alumnado non interrompen 
o  paso  dos  mesmos  e  do  profesorado  polos  corredores  laterais  e  entre  as 
mesas).

- Seguindo a distribución da aula (ver imaxe páxina seguinte), o alumnado da 1º 
fila procede a coller os portátiles e volven en orde de novo as súas mesas. 

- Cando o alumnado da 1º fila xa colleu os portátiles, procédese de igual forma 
coa segunda fila, e así consecutivamente.

- Recordar que cada alumno/a ten que coller o seu portátil (están etiquetados e 
previamente o alumnado coñecerá cal é o seu portátil). Colocarase un plano de 
asignación de portátiles entre o alumnado na cortiza da aula.

- Recordar tamén que deben coller e agarrar os portátiles coas dúas mans para o 
seu transporte.

- Os portátiles permanecerán apagados mentres non o indique o profesor/a.

- Cando o profesor/a, durante unha actividade, quere facer unha puntualización 
sobre  a  mesma,  solicitará  que  o  alumnado  baixe  (sen  chegar  a  pechar)  a 
pantalla dos portátiles.

- Aproximadamente cinco minutos antes de rematar a clase, o profesor/a indicará 
ó alumnado que garde os portátiles seguindo o mesmo procedemento que para 
a súa recollida.

-  Recordarlle  ó  alumnado  que  debe  colocar  os  portátiles  no  lugar  onde  os 
recolleu (estarán identificados os sitios coa mesma etiqueta que a do portátil) e 
enchufalos á corrente eléctrica.

- O  profesor/a  procederá  a  pechar  as  portas  do  armario  e  previamente 
comprobará visualmente que todos os portátiles, incluso o do profesor/a, están 
conectados á corrente eléctrica.

PLAN TIC -  Páxina 32



IES Antonio Fraguas Fraguas

PLAN TIC -  Páxina 33



IES Antonio Fraguas Fraguas

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DO USO DO PORTÁTIL

    Cada vez que o alumnado  use o portátil adquire unha responsabilidade e 
comprométese a facer un bo uso del. Aquelas accións que non se rexan por este 
principio básico conlevarán unha serie de sancións consideradas en función da súa 
gravidade como falta leve, grave ou moi grave.

   As accións que serán consideradas faltas leves son as seguintes:

- Colocar o portátil nun lugar inestable ou en situacións de risco de caídas, golpes 
ou calquera outra circunstancia na que perigue a integridade física do aparello.

- Comer e/ou beber cando se está a utilizar o portátil. 
- Coller o portátil pola pantalla (sempre debe transportarse colléndoo coas dúas 

mans e coa pantalla pechada).
- Tocar a pantalla con calquera obxecto (agás o lapis que inclúe o portátil)
- Sacar  o  equipo  do carriño  cando non estea a  ser   utilizado e  sen permiso 

expreso  dun profesor/a.
- Colocar o portátil no carriño sen conectar o cable de alimentación da batería.
- Cando  haxa  que  recoller  ou  gardar  o  portátil,  non  seguir  as  instrucións  e 

recomendacións indicadas polo profesor/a.
- Acender o portátil sen recibir orde expresa do profesor/a.
- Non baixar as tapas  dos portátiles sen chegar a pechalos, cando  o profesor/a 

así o solicite, por ter que interromper o traballo do alumnado para dar unha 
explicación.

- Non gardar o traballo e, se é o caso, non apagar correctamente o portátil ó 
finalizar a clase.

As accións que serán consideradas faltas graves son as seguintes:

- A navegación e utilización de redes sociais na aula.
- A instalación de programas P2P (eDonkey, Kazaa, eMule, Ares, etc…) por ser 

unha fonte importante de virus.
- A utilización da conta doutra persoa ou do seu portátil.
- Sacar o equipo da aula 
- O emprego dunha linguaxe inapropiada,  de  palabras  malsoantes  e  calquera 

outra expresión inadecuada.
- Revelar información persoal.
- A acumulación nun mesmo curso académico de mais de 3 faltas leves

As accións que serán consideradas faltas moi graves son as seguintes:

- Sacar o equipo do Centro. 
- Modificar a configuración do sistema operativo e violar as restricións que teña o 

portátil.
- Calquera intento de danar equipos, materiais, datos ou programas.
- Os intentos de ver,  copiar,  modificar ou interferir o correo electrónico ou os 

ficheiros doutros usuarios.
- Transmitir ou ver imaxes obscenas ou material ilegal.
- A falsificación ou o seu intento.
- Suplantar  outra persoa para enviar ou recibir mensaxes.
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- Utilizar o portátil/rede con propósitos ilegais.
- Os insultos graves  racistas, sexistas, de contido relixioso......
- A acumulación nun mesmo curso académico de mais de 3 faltas graves.

Correccións das faltas:

Faltas leves:
Serán corrixidas polo propio profesor ou polo titor do alumno/a con apercibimentos 
orais  e comunicacións aos pais. De considerarse necesario se redactará un parte de 
incidencias dirixido ao xefe de estudos

Faltas graves:
Se comunicarán ao xefe de estudos en un parte de incidencias. Serán consideradas 
condutas contrarias á convivencia do centro e corrixidas coas sancións propostas no 
RRI.

Faltas moi graves:
Se comunicarán ao xefe de estudos en un parte de incidencias que deberá informar ao 
Director. Serán consideradas condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do 
centro e corrixidas coas sancións propostas no RRI.
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Notificación de incidencias informáticas.

Nas cortizas das aulas haberá un modelo de incidencia (como a indicada na 
seguinte  páxina)  na  que  o  profesorado  e  o  alumnado  deberá  indicar  coa  maior 
precisión posible o motivo da mesma.

É moi importante que se especifique correctamente a ubicación  do portátil 
obxecto da incidencia e detallar coa maior precisión posible o motivo da mesma no 
apartado descrición.

Completado  o  modelo  de  incidencia  o  profesor/a  ou  alumno/a  procederá  a 
entregalo en conserxería no próximo recreo ou ó rematar a última clase no caso das 
últimas clases da mañá ou do martes pola tarde.
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Identificación do usuario/a.

APELIDOS: ______________________________________________________

NOME: _________________________  GRUPO: ____________   

Identificación do portátil

Nº PORTÁTIL ALUMNO/A: ______________ AULA PORTÁTIL PROFESOR: ____________

Descrición da incidencia:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
 Hora incidencia:  _ _:_ _    Data: _ _/_ _/_ _       Firma:

Identificación do usuario/a.

APELIDOS: ______________________________________________________

NOME: _________________________  GRUPO: ____________   

Identificación do portátil

Nº PORTÁTIL ALUMNO/A: _____________ AULA PORTÁTIL PROFESOR: ____________

Descrición da incidencia:

__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Hora incidencia:  _ _:_ _    Data: _ _/_ _/_ _       Firma:
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