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1.- Xustificación do proxecto TIC 

 
1.A) Breve contextualización do centro. 

 
 O Instituto de Educación Secundaria “IES Fermín Bouza Brey” encontrase situado no 
concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), na rúa Fontecarmoa 92. 
 
 A súa oferta educativa é a seguinte: catro cursos da ESO,  Bacharelato (modalidades 
de Ciencias e Tecnoloxía e o de Humanidades e Ciencias Sociais) así como os Ciclos Medios 
de Electromecánica de vehículos, Instalacións eléctricas e automáticas, Mantemento 
electromecánico,  Baloncesto e Vela e os Ciclos Superiores de Automatización e robótica 
industrial e o de Mecatrónica Industrial. 
 
 O nº total de profesores no curso 20017/18 é de 65 e o nº total de alumnos/as é de 
573. 
 
 
 
 

1.B) As TICs na educación. 
  
 A importancia das Tecnoloxías da Información e Comunicación ou TIC no ensino é 
cada vez maior, aínda que, lamentablemente, en Galicia a implantación da nova Sociedade 
da Información leve un certo atraso respecto doutras comunidades. Este atraso que, pouco 
a pouco, vai minguando debeuse entre outros factores o pouco investimento que se lle 
adicou a Sociedade da Información, tanto en infraestruturas como  no desenvolvemento 
doutras medidas que favorezan o aproveitamento das TICs, entre as que caben destacar as 
accións relacionadas coa sensibilización e formación de usuarios. 
 
 De aí que de nada serve investir nas Autoestradas da Sociedade da Información 
(redes de banda ancha) se non se desenvolven tamén contidos e servizos e, sobre todo, se 
non se fomenta a súa utilización. Por todo isto, a incorporación das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) no ensino é de vital importancia, xa que: por unha parte, 
formar o alumnado galego nas TIC supón formar á sociedade galega, pois os alumnos e 
alumnas de hoxe en día serán os cidadáns de mañá; por outra parte, formar o alumnado 
mediante TIC supón unha serie de vantaxes incuestionables tales como: a gran cantidade 
de información a disposición do usuario presente na web, o acceso a información en 
igualdade de condicións para toda a comunidade escolar, a transmisión de información 
mediante múltiples formas expresivas (vídeos, presentacións multimedia, son, fotografías) 
que, normalmente, resultan máis motivadoras para acadar a atención do alumnado así como 
unha maior individualización e flexibilización do proceso educativo. 
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1.C) Necesidade do proxecto TIC no noso centro. 
 
 O claustro de profesores do IES Fermín Bouza Brey e consciente da situación de 
partida: 
 

 A importancia das Tecnoloxías da Información e Comunicación ou TIC no ensino é 
cada vez maior e, neste contexto, o valor que representa para a sociedade galega a 
posibilidade aceso a Sociedade de Información dende os centros educativos é 
incuestionable. 

 Os recursos TICs cos que conta o centro, aínda que aceptables como punto de 
partida, deben ser mellorables. 

 É necesario unha renovación pedagóxica, polo menos na metodoloxía a empregar, 
se queremos mellorar os resultados tanto académicos como de inserción na 
sociedade do alumnado do noso centro. 

 En relación co anterior, cremos que o emprego das TIC no proceso de ensinanza-
aprendizaxe, axudará o obxectivo antes proposto. 

 É necesario unha formación básica dos docentes na aplicación das TIC ao ensino, 
pasando así de mero usuario a creador de contidos para o alumnado. 

 As páxinas web estáticas carecen de futuro no plano educativo. 
 
 
 Por todo isto, cremos necesario a creación dun Plano de integración das tecnoloxías 
da información e a comunicación a nivel de centro e de aula coa participación activa de todo 
o equipo docente que, unha vez aprobado, se incorporará á programación xeral anual de 
centro, e a súa avaliación, á memoria deste. 
 
 Este proxecto terá en conta ás características e ás posibilidades que se poden acadar 
tendo en conta a situación xeográfica, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e as 
infraestruturas dispoñibles. 
 
   

2.- Obxectivos 

 
2.A) Obxectivos xerais. 

 
 A nivel de 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,... 
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 Facilitar o aceso as TIC a o alumnado con necesidades educativas especiais  e 
integralas nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 

 Conseguir que o alumnado acceda ao mundo de internet con capacidade de procura 
de información e de tratamento crítico da mesma. 

 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir 
valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. 

 Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa nas 
diferentes actividades do Centro: páxina web, xornal escolar, biblioteca, actividades 
culturais, etc. 

 Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración 
con toda a comunidade educativa. 

 Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos 
nas diferentes áreas do currículo. 

 Dar a coñecer e fomentar o uso de recursos educativos en rede, especialmente os 
que pon á disposición da comunidade escolar a Biblioteca. 

 Lograr a integración das tecnoloxías da información e a comunicación como medio 
dinámico de comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de 
información e de contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a 
conexión entre eles. 

 
 

 A nivel de profesorado 
 

 Mellorar o plantexamento pedagóxico a través das TIC. 

 Empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: programacións, 
actividades, controis, fichas,... 

 Saber consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a 
comunicación, 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. 

 Uso de aulas virtuais e portaflios dixitais. 
 

 A nivel de 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 a información precisa. 

 Utilizar o computador como medio de creación, de integración, de cooperación e de 
expresión das propias ideas. 

 Potenciar a comunicación cos seus semellantes. 

 Utilizar contornos e programas que faciliten a súa aprendizaxe nas diferentes áreas 
do Currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas. 

 Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida 
mediante o uso das tecnoloxías da información e a  comunicación. 

 Uso de aulas virtuais e portaflios dixitais. 
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 A nivel da comunidade educativa 
 

 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 tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

 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 comunicación entre eles. 

 Acceder a fontes de información sobre a vida escolar do centro: consulta de 
actividades extraescolares, consulta sobre o desenvolvemento das distintas materias, 
acceso aos recursos da Biblioteca,etc. 

 
 
 

2.B) Obxectivos concretos a curto prazo: curso 2017/18. 

 
 Os obxectivos que se pretenden acadar a curto prazo,é dicir, no período que 
comprenderá o presente curso 2017/18, son: 
 

● Implantación do sistema operativo GNU/Linux en cantos equipos sexa posible. 
Naqueles casos en que por algún uso especial sexa preciso empregar software 
propietario, instalarase un arranque dual que permita a elección entre un sistema 
operativo (Linux) ou outro (Windows). 

● Facer un inventario exhaustivo da totalidade de equipos antigos e recen instalados no 
centro, así como doutros dispositivos (canón proxectores, escáneres, impresoras, 
cámaras dixitais, videocámaras, DVD, etc.). De momento o sistema operativo 
baseado en software libre (Ubuntu) so está no Departamento de Tecnoloxía 

● Manter actualizada a páxina web do centro. 
● Revisión do documento para que os pais/nais autoricen a publicación da imaxe do 

seu fillo/a tanto na revista como na páxina web do centro, e só como recurso 
educativo. Este documento se elaborará como unha autorización en negativo; é dicir, 
os pais/nais ou titores legais deberán indicar que non permiten o seu fillo/a a 
publicación da súa imaxe. 

● Potenciar a consulta da base informatizada da Biblioteca, a cal se pode acceder 
mediante o proxecto Meiga. 

● Creación dunha enquisa en googledrive para a xestión de incidencias tics, sinxela de 
cubrir.  

● Elaboración de unidades didácticas que inclúan a utilización das TIC. 
● Coñecer, formase empregar os recursos TIC que ten actualmente o centro. 
● Inculcar ao alumnado un uso respectuoso, responsable e solidario dos medios 

informáticos do centro. 
● Potenciar o uso das aulas abalar. 
● Aproveitar a utilización das TIC para mellorar a atención á diversidade. 
● Asentar entre o alumnado a concepción do uso das TIC como un medio de formación 

que supere o concepto lúdico que predomina nas súas accións. 
● Permitir o acceso do alumnado a Internet na biblioteca, durante as horas de lecer, xa 

que non todo o alumando ten acceso a Internet na casa. 
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2.C) Obxectivos concretos a medio prazo. 2018-2022. 
  
 Os obxectivos que se pretenden acadar a longo prazo,é dicir, no período que 
comprenderá dende o curso 2017/18 ata o curso 2021/22, son: 
 

 Incrementar a utilización da páxina web do centro como medio de comunicación 
interactiva co alumnado, pais/nais, administración e co resto da comunidade 
educativa. 

 Realizar unha serie de actividades formativas coas que dotar ó profesorado das 
destrezas mínimas coas que levar as TIC á súa práctica docente, especialmente a 
creación de aulas virtuais mediante a plataforma Moodle da web do centro e do 
portafolio Agueiro. 

 Conseguir que a maior parte do equipo docente poida elaborar, con maior ou menor 
complexidade tecnolóxica, os seus propios contidos na aula virtual e os leve á aula 
con éxito. 

 Integrar efectivamente as TIC no proceso de ensino e aprendizaxe 

 Concienciar ao alumnado e ao persoal docente das vantaxes de empregar GNU/Linux 
e software libre . 

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

 Conseguir a utilización dos recursos TIC como complemento habitual na práctica 
docente. 

 Consolidar no centro a figura dos asesores TIC como a dun docente máis ao que 
acudir para resolver a problemática básica e asesorar na implantación das TIC no 
centro. 

 Establecer un sistema de seguimento e avaliación que ano a ano permita mellorar 
aqueles aspectos do plan que o precisen. 

 Aumentar  a dotación de medios informáticos no centro e parella a ela un uso dos 
mesmos o máis intensiva posible por toda a comunidade educativa. 

 Fomentar que todo o alumnado teña acceso e poida ser formado utilizando os 
recursos multimedia e informáticos. 

 Conseguir que todas as aulas teñan dispoñibles recursos TIC coma encerado dixital 
interactivo, canón proxector asociado á mesma, e portátil para a mesa do profesor. 

 Seguir desenvolvendo o modelo de Biblioteca como centro de recursos TIC ao servizo 
de toda a comunidade escolar. 

 

3.-Desenvolvemento do proxecto 

 
3.A) Infraestrutura dos recursos TIC no Bouza Brey. 
 
 Con motivo de utilizar e aproveitar os recursos existentes no centro en beneficio do 
proxecto. Proporase: 

 Dar a coñecer a infraestrutura TIC do centro a todo o profesorado. 

 Elaborar os criterios a seguir para a instalación de software, primando a utilización 
de software libre. 

 Establecer certa seguridade nos PCs: procedendo a unha sistemática 
actualización de protección antivirus. 

 Aumentar o número de  PCs da sala de profesores. 
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 Organizar e maximizar o uso das aulas TIC. 

 Explicar de forma clara as instrucións de uso, as regras que as determinan e os 
razoamentos nos que se xustifican . 

 Deixar constancia escrita das peculiaridades e características da rede e os 
sistemas de novas tecnoloxías do centro. 

 Promover a reparación ou, no seu caso, reposición dos medios que por defecto 
ou inhabilitación para o seu uso deban cambiarse. 

 Proceder a revisar e plantexar, dentro das posibilidades do centro dunha constante 
renovación realista dos sistemas. 

 Manter actualizada a base de datos das IPs asignadas a todos os recursos TIC do 
centro. 

 Velar por un correcto uso da infraestrutura TIC de todas as aulas, centrando o 
coidado nas aulas compartidas coma aulas TIC ou Biblioteca. 

 Os computadores, como material propio do centro, non poderán ter claves de 
acceso que impidan a súa utilización por parte do persoal encargado do seu 
mantemento. En caso de que sexa necesario unha clave, está deberá estar a 
disposición da dirección. 

  
  

3.B) Organización dos espazos do centro. 
 
 Nos últimos anos os recursos TIC do centro foron en aumento, dando lugar a unha 
complexidade no tocante a organización e mantemento dos equipos informáticos.  Para 
intentar facilitar esta xestión, tomaranse as seguintes medidas: 
  
 

● Instalar GNU/Linux, concretamente a distribución Ubuntu, nas aulas que sexa posible, 
con motivo de que o profesorado comece a familiarizarse co software libre.  

● Maximizar o uso das aulas de informática; de tal maneira que calquera profesor ou 
profesora poida utilizar, dentro do posible as aulas TIC. 

● Centralizar e maximizar o uso de recursos multimedia da Biblioteca, con preferencia 
de acceso para o alumnado. 
 

 

3.C) Necesidades formativas do profesorado. 
 

 Para un correcto desenvolvemento do proxecto, haberá que intensificar a formación 
do profesorado no manexo das TIC, pois aínda que case a totalidade do profesorado do 
centro amosa certa predisposición a mellorar a súa formación no manexo das TICs, o 
manexo informático básico en moitos casos é mellorable. Por este motivo, proponse 
elaborar: 
 

● Unha ficha, sinxela de cubrir, como avaliación inicial sobre uso e manexo de distintas 
aplicacións informáticas. 

● Fomentar a aprendizaxe colaborativa entre o profesorado do centro, dados os 
diferentes niveis de coñecementos e recursos existentes no mesmo. Dentro deste 
punto, cabe destacar a organización dun grupo de traballo relacionado coas TIC. 
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Unha vez analizadas as respostas a ficha de avaliación inicial sobre coñecementos TIC, 

proponse o seguinte programa marco de formación : 
 
 

● Realizar un curso de manexo básico do sistema operativo GNU/Linux. 
● Reunións entre o profesorado con motivo de elaborar presentacións multimedia e 

investigar sobre os usos docentes en internet. 
● Valorar a solicitude dun itinerario formativo TIC que englobe contidos coma: 

 Manexo de aulas virtuais. 
 Manexo de portafolio dixital. 
 Software libre. 
 Tratamento de imaxe, son e vídeo. 

 
 
 

3.D)  A biblioteca escolar como centro de recursos multimedia. 
 
 A Biblioteca esta estruturada non só como un servizo de documentación bibliográfica 
senón como un centro de recursos multimedia. Na actualidade ofrece a toda a comunidade 
escolar documentos en distintos soportes, fundamentalmente impreso, CD e DVD. 
Asemade, conta con tres computadores de disposición para o alumnado, máis un DVD, un 
canón, unha cámara de vídeo dixital e un portátil. 
  

Os obxectivos da Biblioteca, en relación ao emprego das TIC, son os seguintes: 
 

 Reforzar a Formación de Usuarios, incidindo no coñecemento e acceso aos fondos a 
través da páxina web do centro e á propia do Proxecto Meiga, para toda a comunidade 
escolar. 

 Ofrecer recursos en Educación ALFIN (Alfabetización Internacional) ao profesorado. 

 Promover a Educación Documental a través das TIC. 

 Ofrecer soportes informáticos de libre acceso para o alumnado, con acceso a rede 
regulado, segundo os criterios que a Comisión Pedagóxica considere axeitados. 

 Promover o uso da Biblioteca e do seu equipamento como recursos para a obtención 
de información en distintos soportes e á aprendizaxe; tamén como espazo de 
convivencia e goce da cultura nos seus distintos formatos. 
 
 

3.E) Fomento de valores e tratamento da diversidade. 
 
  Buscarase que entre as actividades que cada Departamento vaia realizando mediante 
o emprego das TICs, se fomenten os valores democráticos, o tratamento da diversidade e a 
atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Todo o anterior 
garantindo o acceso ás TIC en condicións de igualdade por parte de persoas dos dous sexos 
e de alumnado de diferentes condicións sociais. 
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3.F) Difusión do proxecto o resto da comunidade: a web dinámica do Bouza Brey. 
 
 As medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e a comunidade 
educativa en xeral, farase a través da páxina web do centro, baseada en Drupal de maneira 
que se fomente a súa participación .Por este motivo: 
 

● A páxina web do centro será unha das principais canles de comunicación entre os 
diferentes membros da comunidade educativa. 

● Para isto daráselle a estrutura axeitada que faga que cumpra os seguintes obxectivos: 
 Punto de información actualizado sobre o propio centro. 
 Lugar de intercambio de comunicacións entre os distintos usuarios. 
 Soporte de aloxamento da maior parte das actividades que o profesorado 

pretenda levar á aula. 
 Creación de aulas virtuais mediante Moodle na páxina web do centro. 
 Uso da galería de imaxes mediante Coppermine, para a difusión das 

actividades realizadas no centro. 
 Punto de información de todos os recursos documentais e culturais que o 

centro pon a disposición da comunidade escolar, nomeadamente os que 
xestiona a Bilioteca. 

 
 
 
 
 

3.G) Plan de avaliación. 
  
 Estableceranse 3 procesos avaliadores fundamentais: 
 

 Unha avaliación inicial coa que poder albiscar as necesidades de formación do 
profesorado e máis de dotación de medios, así como poder establecer un 
calendario de actuacións. Realizarase o inicio de cada ano académico. 

 Outra avaliación sumativa á anterior ao rematar cada curso coa que poder 
reaxustar o que se estime oportuno para acadar os obxectivos a longo prazo do 
presente plan. 

 Unha avaliación final para finais do curso 2021/22 coa que observar o grado de 
cumprimento dos obxectivos marcados no presente proxecto e analizando 
posibles melloras 
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Brey 
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REDE DO CENTRO IES FERMIN BOUZA BREY 
 
 
 

 Dirección IP: nº que identifica cada equipo dentro dunha rede 

 Máscara de subrede: Rango admitido de direccións IP que traballan 
nunha mesma rede que forma parte a sua vez dunha rede local. 

 Porta de enlace (gateaway): router co que o provedor de aceso a 
internet nos mantén conectados. 

 Servidor DNS: dirección do servidor situado no noso provedor de 
internet. Ten duas direccións (primeira e alternativa) para evitar o fallo do 
servizo. 

 Host/ domínio: dispositivo da rede que ofrece servizos a outros 
ordenadores conectados a dita rede. Por extensión, a veces tamén 
chamase asi o domínio do equipo (Un domínio  é a parte dunha URL  pola 
que se identifica ao servidor no que se aloxa). Tamén é o nome dun 
ficheiro (ficheiro Host) que se encontra nos ordenadores e resolve alguns 
DNS. É o dispositivo que me permite conectar á rede. 

 

 

 

 

REDE DO CENTRO IES FERMIN BOUZA BREY 

DIRECCIÓNS IPs DO IES BOUZA 
BREY DISPOÑIBLES PARA 
DOCENCIA E ALUMNADO 

10.65.82.XXX (XXX varia entre 71e 234)=164 IP 

10.65.83.XXX (XXX varia entre 71e 234)=164 IP 
nº IPs para PC conectados en docéncia e 

alumnado=164.2=328 

DIRECCIÓNS IPs DO IES BOUZA 
BREY DISPOÑIBLES PARA 

ADMINISTRACIÓN 

10.65.82.XXX (XXX varia entre 50 e 70)=21 IP 

10.65.83.XXX (XXX varia entre 71e 234)=21 IP 
nº IPs para PC conectados en docéncia e alumnado=21.2=42 

MÁSCARA DE SUBREDE 255.255.254.0 

PORTA DE ENLACE 10.65.82.1 

SERVIDOR DNS PREFERIDO 10.180.188.75 --> DNS. Actualizar a xullo de 2017 

SERVIDOR DNS ALTERNATIVO 69.50.2.180 / 69.50.2.190  

HOST/DOMINIO EDP169_RXXX /xunta.es 

WIFI 
Autenticación da rede: WPA-PSK 

Cifrado de datos: TKIP 

Nome da rede (SSID): ED_36013771 

Clave da rede: rl1psiega2005 

NOME DO EQUIPO 
Ruta: Mi PC→Propiedades→Nome do 

equipo→Cambiar 
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AUTORIZACIÓN IMAXE ALUMNOS/AS 
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TEST  TIC 

Emprego no ensino dos recursos TIC Nada Pouco Bastante Moito 

PC de sobremesa     

Portátil     

Impresora     

Escáner     

Canón proxector     

Encerado dixital     

Internet     

Cámara fotográfica dixital     

Cámara de vídeo dixital     

Reprodutores de vídeo ou DVD     

Equipo de música     

Coñecementos de software Nada Pouco Bastante Moito 

Windows     

GNU/Linux     

MS Office ou 

LibreOffice 

Word/Procesador de textos     

Excel/Folla de cálculo     

Acces/Base de datos     

Powerpoint/Presentación     

Lectores de PDF     

Compresores: .zip, .rar, .tar,...     

Audio e vídeo comprimido:. mp3, .avi, .mpeg,...     

Tratamento de imaxes: Photoshop, Gimp,...     

Aplicacións educativas: Moodle, Agueiro     

Xestión de arquivos (copiar, cortar, pegar)     

Seguridade (antivirus, firewall,...)     

Uso de internet Nada Pouco Bastante Moito 

Correo electrónico     

Manexo de navegadores: Edge, Firefox; Chrome     

Buscadores: Google, Yahoo,....     

Creación de páxinas web ou blogues     

Videoconferencias     

Buscas e/ou descargas en 

internet 

Texto     

Imaxes     

Vídeos     

Infografías en flash     

Actividades en rede     

Fondos da biblioteca     
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Anexo 4 

 
 

 

USO DO MATERIAL TIC DO SALON 
DE ACTOS  
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ARMARIO B ARMARIO A 



20 

MANEXO DOS RECURSOS TIC DO SALÓN DE ACTOS 
 
 

ARMARIO A 

Nº DO DISPOSITIVO TIC FUNCIÓN 

APARATO 1 Control de volume e selección de DVD,Radio, Auxiliar,... 

APARATO 2 DVD  para lectura de formatos avi, divx,... 

APARATO 3 Lector de CDs de música 

APARATO 4 Reprodutor de VHS 

APARATO 5 Amplificador para entradas de micrófonos 

APARATO 6 Entradas para micrófonos 

 
 

ARMARIO B 

Nº DE ESTANTE CONTIDO DO ESTANTE 

ESTANTE 1 Mandos a distancia e micro con cable verde. 

ESTANTE 2 Micros inarámbricos, convertidor para o aparato wireless dos 
micros inarámbricos, cables para los micros. 

ESTANTE 3 Cables, micros. 

ESTANTE 4 Libre 

 
 
 
CONEXIÓN COMPUTADOR/CANÓN 
 No moble sinalado como A e no estante inferior hai un cable con pins de entrada ó 
computador. Os pasos a seguir para realizar a conexión PC/Canon son os seguintes: 

1. Conectar o computador, normalmente un portátil. 
2. Acender o aparato 1. 
3. Acender o canón co mando 1, é o mando branco da marca Epson. Neste mando, o 

único botón que hai que tocar é o vermello que pon Power; en caso de que non detecte 
a sinal do computador, pulsar o botón de Source. Se non aparece a imaxe na pantalla, 
o problema está na configuración do computador, polo que haberá que pulsar a tecla 
de función que conteña varias pantallas. Esta tecla soe ser F5 ou F7, aínda que pode 
ser calquera outra tecla, depende do computador empregado. 

 
 
REPRODUCIÓN DE PELÍCULAS DE DVD 
 Os pasos a seguir para reproducir películas, indícanse a continuación: 

1. Acender o canón co mando 1. 
2. Acender o aparato 1. 
3. Acender o aparato 2. 
4. Introducir o DVD no aparato 2; controlar o menú co mando 2, mando de cor gris de 

Fonestar. 
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NOTAS: No aparato 1 a roda grande da dereita serve para controlar o volume. No mando da 
esquerda contrólanse as saídas. NOTAS:Para ver o DVD hai que xirar esta roda ata que 
vexamos na pantalla DVD/VDP. 
 
 
REPRODUCIÓN DE CINTAS DE VÍDEO VHS 
 Os pasos a seguir para a reprodución de vídeos VHS son as seguintes: 

1. Acender o canón co mando 1. 
2. Acender o aparato 1. 
3. Acender o aparato 4. 

 
NOTAS: No aparato 1, a roda grande da dereita controla o volume; no mando da esquerda 
contrólanse as saídas. Para ver a cinta de vídeo hai que xirar esta roda ata que vexamos na 
pantalla VCR. 
 
 
REPRODUCIÓN DE MÚSICA 
 Os pasos a seguir para a reprodución de música móstranse a continuación: 

1. Acender o aparato 1. 
2. Acender o aparato 3. 
3. Introducir o CD de música no aparato 3. 

 
NOTAS: A roda dereita do aparato 1 controla o volume; no mando da esquerda controlamos 
as saídas. Para escoitar o CD e necesario xirar esta roda ata que vexamos na pantalla CD. 
 
 
CONEXIÓN DE MICROS 
 Os pasos a seguir para conectar os micros serán: 

1. Acender os aparatos 5 e 6. 
2. Conectar o micro (Jack macho) nas entradas femia do aparato 6, onde se pode ler 

Micro1,2,....Para sacar de novo o Jack é necesario pulsar o botón vermello. 
3. Acender o micro. 
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Anexo 5 

 
Planos TIC do IES Fermín Bouza Brey 
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Anexo 6 
 

MANEXO DOS  RECURSOS TIC  DA   
BIBLIOTECA 
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BIBLIOTECA DO IES FERMÍN BOUZA BREY 
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CANÓN 

 
 
 
 

                                                          DVD                                                           
 

 
 

 
1.- PRENDER (Power). 
2.- ABRIR/PECHAR A BANDEXA (Open/Close). 
3.- REPRODUCCIÓN/PAUSA (Play/Pause). 
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ALTAVOCES                                                    

 
 

 
1.- PRENDER (Power) 
 

 

INSTALACIÓN XERAL                   
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OBSERVACIÓNS 
 

O CANÓN, unha vez prendido, está listo para recibir o sinal de vídeo automáticamente. 
Lembra que han de pasar uns segundos despois do prendido ata que apareza a imaxe. 
Unha vez apagado non te esquenzas de pechar a trampiña da lente.   
 
O DVD transmite o sinal de video (S-Video) ó canón, e o son (RCA) ós altavoces. 
Unha vez prendido podes manexalo ao completo con o mando a distancia. 
Esta unidade permite reproducir DVDs e CDs musicais (incluidos os MP3). 
 
O PC transmite o sinal de video (VGA) ó canón, e o son (mini-jack) ós altavoces. 
Pode ser necesaria a configuración do PC para que consiga enviar imaxes ó canón. 
 
Os ALTAVOCES son os elementos únicos da instalación para a reproducción do son,  
da mesma maneira que o canón é o elemento único para para a reproducción do vídeo. 
Só é necesario prendelos e, se fora necesario, regular o volumen dos mesmos. 

 


