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ANEXO I 
Presentación do Centro 
 
Dirección:  
Avenida de Redondela s/n 36320 Chapela (entrada polo Camiño do Penisal)  

Nº de teléfono: 986 45 33 30  

FAX: 986 45 01 69  

e-mail: ies.chapela@edu.xunta.es  

Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/ieschapela  

Nº de unidades: 25  

Promedio nº de alumnos 5 últimos anos: 540  

Nº de profesores: 80  

Horarios: Mañás  de 08:30 ás 14:10 h (tódolos días. ESO, Bacharelato, 

Garantía Social e  Ciclos Formativos)  

Tardes dos Martes: 16:50 ás 18:30 h (para ESO e Bacharelato)  

Tardes dos Martes e dos Xoves: 16:00 ás 18:30 horas (para Ciclos Formativos  

de diurno)  

Horario do Ciclos de Dietética de Adultos (Oferta Modular en horario nocturno):  

Luns a Venres de 18:00 ás 22:30 horas  

Ensinanzas impartidas:  

• ESO, Bacharelato, Programa de Garantía Social Modalidade B (Operario 

máquinas e ferramentas, Operario de soldadura e Auxiliar de 

Perrucaría),  

• Programas de Diversificación Curricular en 3º e 4º da ESO.  

• Ciclos formativos de grao medio: Farmacia e Atención Sociosanitaria  

• Ciclos Formativos de grao Superior: Documentación Sanitaria, Dietética, 

Dietética Adultos Oferta Modular, Educación Infantil  

Instalacións: Biblioteca Escolar, Aula de Informática de  ESO e Bacharelato, 

Aulas de desdobres e agrupamentos, Aulas de apoio educativo con recursos 

informáticos. Aula de Informática do Ciclo Superior de Educación Infantil. Aula 

de Informática de Dietética e de Documentación Sanitaria, Taller de Educación 

Infantil e de Atención Sociosanitaria,  
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Laboratorios de Dietética e de Farmacia, Cociña de Dietética, aulas de  

diversificación curricular, ximnasio, Aula de Conferencias, Aulas de idiomas, 

Aulas de Música, Taller de Tecnoloxía.  

Actividades extraescolares e complementarias: Maratón Día das Letras  

Galegas, Entroido, Xornada de Xogos Populares, Marcha Cicloturista “Clases  

sen Fume”, Charlas Obradoiros de Educación Vial (Organiza Departamento de 

Orientación). Saída recuperación de pobos abandonados (Huesca). Viaxe de 

Estudos á neve (Andorra) 

Outros servizos ou actividades:  

• Plan de integración das Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

nas aulas  

• Proxecto de innovación en normalización lingüística (Proxecto Podcast e 

videconferencia do Día das letras Galegas) 

• Proxecto Europeo Comenius con centros de ensino de Holanda, 

Alemaña e Francia (idiomas de traballos francés e inglés).  

• Observatorio da Convivencia Escolar. 

• Centro escollido no programa Audiovisual nas Aulas 2008 
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ANEXO II 
PROXECTO DE INNOVACIÓN PARA UN USO 
EDUCATIVO DAS TIC. IES CHAPELA. 
 

Desenvolvemento do Proxecto para cada unha das área ou materias. 
 
Departamento de Francés
Departamento de Física e Química
Departamento de Xeografía e Hª
Departamento de Educación Física
Departamento de Tecnoloxía
Departamento de Lingua Castelá e Literatura
Departamento de Lingua Galega e Literatura
Departamento de Matemáticas
Equipo de Dinamización e de Normalización Lingüística
Departamento de Música
Departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade
Departamento de Sanitaria
Departamento de Formación e de Orientación Laboral
Departamento de Orientación
Equipo de Biblioteca do IES Chapela
Programa Audivisual nas Aulas 2008/09
 

Departamento de FRANCÉS                       
 

CURSOS: 1º, 2º ESO. 
 
Recursos: 

Páxina web do centro, pendrive, ordenador portátil, webcam, micrófono, 

procesador de textos… 

Contidos:  

 3



IES Chapela. Proxecto de innovación para un uso educativo das TIC para 
o curso 2008/09. ANEXOS 

Traballos de expresión escrita, comentarios curtos sobre francés lingua 

estranxeira ,selection de informaciones da prensa francesa 

relacionadas co respecto o medio  natural ,a nosas primeiras palabras en 

francés.. 

Actividades: 

Os alumnos presentarán os seus traballos na páxina web do centro e no blog 

da biblioteca. 

 

CURSOS: 3º ,4º ESO, 1º E 2º BACHILLERATO 
 
Recurso; 
Páxina web do centro, pendrive, ordenador portátil, webcam, 

micrófono,procesador de textos, powerpoint, webquests,… 

Contidos:
Traballos relacionados con  Proxecto Europeo Comenius. Comentarios de 

noticias no idioma francés, de canciones, textos literarios. 

Actividades: 
Dar a conocer os traballos realizados no marco do Proxecto Comenius en 

Francés. Comentarios. 

Traballos de clase presentación de noticias ,comentarios sobre películas, 

realización de webquests.  
 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA.  
O emprego das Tics favorece a adquisición  dun bo número de  

competencias básicas (aprender a aprender, competencia no coñecemento do 

medio, competencia dixital,,,)., as que constitúen xunto cos obxectivos, a nosa 

guía para o deseño das  actividades de aprendizaxe  no ensino da Física e 

Química. A incorporación das Tics como recurso didáctico de peso,  permite un 

cambio metodolóxico no que o alumnado séntese máis motivado e implicado, 

favorecendo a comprensión de fenómenos moitas veces conceptualmente 

difíciles para eles. 

O uso das Tics precisa dunha organización de recursos favorable. A 

pesar dos inconvenientes que presentan os deseños dos laboratorios, o noso 
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departamento incorporou no curso 2007-8 un canón de vídeo cun ordenador 

portátil no laboratorio de Física, -grazas a un premio de innovación educativa 

en Normalización Lingüística-,  o que nos  permite empregar o espazo como 

aula-laboratorio con grupos non numerosos, e  onde as sesións expositivas con 

power point e internet, mestúranse con prácticas reais e virtuais nunha mesma 

sesión e resolución de actividades en grupo. Esta integración favorece unha 

aprendizaxe máis comprensiva e gratificante para o alumnado. Igualmente, o 

desenvolvemento das  actividades experimentais, podemos empregar a folla de 

cálculo excel para traballar, representa, analizar e  interpretar  in situ os datos 

experimentais  dun xeito rápido e comprensible.  

Para o curso próximo vaise instalar outro canón no laboratorio de 

Química, o que permitirá dispor dun aula-laboratorio de Química e a  utilización 

dos recursos por tódolos membros do Departamento sen medo a coincidencia 

horaria. 

Ademais , o centro dispón de recursos comúns tales como a aula de 

informática, aula de conferencias  e un  canón portátil en cada planta. 

Empregamos estes recursos en determinadas actividades que requiren o uso 

individual do ordenador por parte do alumnado e  para o desenvolvemento  de 

actividade nas que é   preferible a aula do alumnado ó laboratorio.  

Recursos: 

En xeral en tódolos grupos empregamos: 

• Presentacións en power Point,  

• A folla de cálculo Excel 

• páxinas web con applets en Java, con vídeos e  animacións en 

Flash 

• laboratorios virtuais de Física e Química, 

o  http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/index.html 

o http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php?lang=es 

• Webquest  propias e existente na Web 

• O programa Interactiv Physics  

• O programa Modellus  

• realización de exercicios  e actividades  en distintas Webs,  
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• Variados CD e DVD proporcionados por editoriais e organizacións 

que recollen actividades Tics   

• A colección de DVD  The Vídeo Enciclopedy of Physics 

Demostrations. 

• Web para busca de información incluída a Web do IES Chapela 

 
Contidos e actividades por niveis  
 
Curso Contidos Actividades 

 
 
 
 
 
3º 
ESO 

Todas as unidades  

 

Estados da materia. 

Teoría cinética. 

Cambios de estado 

 

Densidade 

 

Leis dos gases. 

 

Representación e 

interpretación de 

gráficas 

  

Teoría atómica  

 

 

Táboa periódica 

 

 

Cambios físicos e 

químicos 

 

A ciencia e os 

científicos 

Presentación en power point 

 

Animación en Flash e Java que usan modelos de partículas.  

Resolución de actividades nas Web 

http://fisica-quimica.blogspot.com/2006/05/estados-de-agregacin-de-la-materia.html

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/mater

iales/estados/estados1.htm

http://personal1.iddeo.es/romeroa/materia/

 

 

Determinación de densidades co  Laboratorio virtual  

http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID

=17

 

Animacións en Flash e Java modificando P,T,e V 

Resolución de actividades na Web 

Experiencia virtual da lei de Boyle, con toma de datos e representación en Excel 

 

Experimento virtual de Rutherford na web 

Construción  de átomos  con animacións en Java e Flash 

 

Busca de información sobre os elementos químicos  en táboas periódica interactivas  

Simulacións e actividades da web: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/cfq_ex_01

.html

Webquest mulleres e ciencia 

 

 

 

 
 
 
 

Todas as unidades  

 

Cinemática 

 

Presentación en power point 

 

Animación deseñadas con Modellus 
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4º  
ESO 

Dinámica 

 

Construción e 

interpretación de 

gráficas de 

movementos e forzas  

 

Presión. Estática de 

fluídos 

 

Selección e síntese de 

información 

 

Presión atmosférica 

 

Enerxía e calor  

 

Ondas 

 

 

 

 

Formulación de 

compostos binarios 

 

Reacción química 

Experimento virtual no plano horizontal 

 

Representación en excel de movementos  e 

da lei de Hooke 

 

 

 

 

Experimento virtual do principio de Arquímedes. 

Simulacións sobre a presión hidrostática e máquinas hidráulicas 

 

Webquest propia  Dimitri 

 

 

Videos de Youtube 

http://fisica-quimica.blogspot.com/2008/01/efectos-sorprendentes-de-la-presin.html

 

Realización de actividades e vídeos na web 

http://www.profes.net/varios/videos_interactivos/index.html 

Simulacións e actividades traballando  coas Web   

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/56_ondas/index.htm 

http://enebro.pntic.mec.es/%7Efmag0006/index.html

http://colossrv.fcu.um.es/ondas/cursoondas.htm 

http://newton.cnice.mecd.es/4eso/ondas/ondas-indice.htm

 

Resolución de actividades na Web de carlosalonso 

 

 

Traballo para ver animacións e realizar actividades  coa Web 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/index.html

1º
 B

ac
ha

re
la

to
 

Todas as unidades  

 

Linguaxe químico 

 

Reaccións químicas: 

tipos, reactivo 

limitante,. 

 

Cinemática: tiro 

parabólico 

 

Dinámica: plano 

horizontal e inclinado 

 

Enerxía 

Presentación en power point 

 

 Exercicios na Web de carlosalonso 

 

 

Actividades e simulacións  na Web 

http://fisica-quimica.blogspot.com/2006/09/reacciones-qumicas.html 

 

 

Animacións con Interactif Physiscs, Modellus, Java e Flash 

 

 

Experimento virtual  con toma de dato sen táboa se representacións gráfica con excel 

na WEb 

web: http://iris.cnime.mec.es/física/index2.php
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Fí
si

ca
 2

º B
ac

ha
re

la
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Todas as unidades  

 

Momento angular 

 

 

Gravitación 

 

Movemento harmónico 

simple 

 

 

Campo magnético 

 

 

 

Inducción 

electromagnética 

 

Ondas.Luz: 

propiedades 

 

 

Efecto fotoeléctrico 

 

Física nuclear 

Presentación en power point 

 

Animacións en Java e Flash que permiten visualizar os vectores nas tres dimensións 

 

Applets en Java e Flash das leis de Kepler e das órbitas dos satélites 

Páxinas  da ESA  e da NASA para buscar información actualizada da SSI e de 

lanzamentos actuais 

 

Observación no ordenador dos factores que inflúen no período dun oscilador 

harmónico  empregando o programa Interactif Physic 

Appelts  en Java de Fendt  para visualizar  a Lei de Lorentz 

 

Appelts  en Java de Fendt  para visualizar  a Lei de Faraday-Lez, e os xeradores 

:alternadores e dinamos 

 

Appelts  en Java para visualizar distintos tipos de ondas,  a formación de imaxes en 

lentes e espellos, e os fenómenos de interferencia, difracción e polarización 

 

Animación en java na web de educaplus que simula a célula fotoeléctrica e permite 

moificar distintos parámetros 

 

Busca de información na páxina do CERN sobre o modelo Standar e o LHC 

 

Seminario de Xeografía e Historia 
 

1)   Adaptación do Seminario de Xeografía e Historia nun aula de recursos 

informáticos . 

2)   Xeneralizar o emprego de recursos educativos informáticos en todo o 

proceso educativo, dun xeito especial nos cursos inferiores da ESO que 

é onde se adolecía do emprego deste tipo de recursos. 

 

1º e 2º Ciclo da ESO: 
 

Recursos: páxina web do centro, internet, enciclopedias dixitais, xogos 

didácticos na rede, aula de recursos do seminario, impresora, cámara 

fotográfica, ordenador portatil e canón de video, diversos programas 
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informáticos (power point, movie maker, cool edit, word) para a confección de 

materiais. 

Contidos: Emprego de novos recursos informáticos, combinación audio/video, 

o cine na historia, personaxes, feitos e lugares. 

Actividades: Confección de museo virtual de aula, confección de galeria de 

personaxes de aula, confección de fonoteca de textos históricos, montaxe de 

audiovisuais. 

 

Bacharelato: 
 
Recursos: páxina web do centro, internet, enciclopedias dixitais, xogos 

didácticos na rede, aula de recursos do seminario, impresora, cámara 

fotográfica, ordenador portatil e canón de video, diversos programas 

informáticos (power point, movie maker, cool edit, word) para a confección de 

materiais. 

Contidos: Emprego de novos recursos informáticos, combinación audio/video, 

o cine como recurso nas asignaturas de Sociais, busca de personaxes, de 

feitos e de lugares relevantes. A cultura, a sociedade e o seu momento 

histórico. As aplicacións informáticas no proceso de avaliación.  

Actividades: Montaxe de audiovisuais (Hª Mundo Contemporáneo , Historia de 

España, Historia e Xeografía de Galicia e Historia da Arte); confección de 

materiais de autoavaliación (todos os niveis), podcast de textos históricos; 

podcast de comentarios artísticos. 

 
Xustificación:  

Dende o Seminario de Xeografía e Hª, estamos inmersos nos últimos 

anos na introducción de recursos propios e da adaptación de materiais alleos 

de índole audiovisual. Debido a que comezamos fai un par de anos a 

fabricación de recursos multimedia para os cursos de Bacharelato, 

consideramos que este é o momento de comezar a realizar materiais 

específicos para empregar nos cursos da ESO. 

Obxectivos: 

• Empregar o uso do material audiovisual e informático cos que contamos 

no Seminario de Ciencias Sociais, optimizar o emprego dos recursos 
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TIC do centro e actualizar e mellorar a páxina web do Centro e a do 

Departamento como recurso didáctico activo. 

• Fomentar o emprego de recursos artísticos, literarios, fotográficos e 

musicais nas Ciencias Sociais, para que sexan entendidos como algo 

inherente a esta materia. 
Proposta Metodolóxica: 

• Incluír aos cursos de ESO no emprego habitual de recursos 

audiovisuais, xa presentes nos cursos de Bacharelato. 

• Elaboración de materiais audiovisuais de apoio propios, confeccionados 

en diversos tipos de formatos e que deben de servir como contrapunto 

das explicacións máis teóricas previamente impartidas. 

• Emprego dos recursos informáticos elaborados, e avaliación posterior 

dos mesmos en función dos resultados de aprendizaxe obtidos. 
Actividades: 

• Realización de diversas presentacións audiovisuais, en Nero Vision e 

MS PowerPoint principalmente, con recursos de Historia da Arte 

correspondentes ao temario de 4º ESO, aínda que, opcionalmente, se 

poderán facer para 2º da ESO. 

• Avaliación en clase de ambos programas para ver, segundo os alumnos, 

cales son máis operativos e interesantes. 

• Emprego de recursos do propio Seminario, da Biblioteca do Centro e de 

Internet. 

• Aplicacións didácticas do programa Google Earth na materia de 

Xeografía e Hª. Utilización da Aula de Conferencias. 

• Inclusión, na páxina web do departamento, no proxectado sitio web 

dinámico do IES Chapela ou en bitácoras específicas, dalgúns dos 

materiais confeccionados. 
Contidos 

• Confección de esquemas con Corel Draw. 

• Recolleita de imaxes en enciclopedias de papel e virtuais. 

• Programas de aplicación: MS PowerPoint, Nero Vision, Movie Maker, 

Cool Edit, Macromedia Flash 8… 
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Avaliación 

• A avaliación do proxecto gardará relación directa co número de 

actividades deseñadas, o cal terá que ver co grao de aceptación por 

parte dos alumnos, que son os principais receptores das mesmas. 

• A avaliación final terá que ver co grao de aprendizaxe conseguido cos 

alumnos en apartados que moitas veces quedan obviados dentro do 

currículo pola inexistencia de recursos específicos. 

• En última instancia, o número de materiais confeccionados e os cursos 

aos que irán dirixidos estará determinado polas posibilidades reais dos 

cursos nos que se imparta clase. 
 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Actividade:  
Gravacións en vídeo dixital das probas de avaliación das unidades didácticas 

de aeróbic e natación. Ditas gravacións mostraranse posteriormente en clase 

empregando os recursos multimedia do Centro, co propósito de analizar os 

resultados e utilizar a información para mellorar a técnica dos movementos. 

Emprego do encerado dixital. Proxecto de actividade:  
Apoio das explicacións do profesorado, presentación de actividades e recursos, 

corrección e análise colectivo de exercicios, presentación de traballos 

realizados polos estudiantes e comentarios en clase sobre noticias dos xornais 

dixitais. 

 

SEMINARIO DE TECNOLOXÍA 
Actividades: 

1. Emprego do correo electrónico. Información, solicitude e altas das 

contas @eduxove.xunta ou @gmail.com. 

2. As Tecnoloxías da información como medio de expresión: elaborar un 

cartel publicitario para un producto realizado no taller de Tecnoloxía. 

3. Actualización da páxina web Drupal de proxectos de tecnoloxía con 

elementos multimedia: podcast, presentacións en formato Slideshare e 

Flash Video. 
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4. A Comunicación no entorno empresarial. Colaboración co Ciclo Medio 

de Atención Sociosanitaria do IES Chapela. Tema: pequenos arranxos 

no fogar. Alumnos/as voluntarios de Tecnoloxía de 4º ESO, baixo a 

dirección dos dous profesores, organizarán un obradoiro de “Instalacións 

eléctricas”, consistente en traballo práctico no taller (3 sesións), e 

rematarán cunha exposición en Power Point ou Openoffice sobre o 

tema.  Para a exposición, o alumnado de cuarto empregará os recursos 

audiovisuais subministrados pola Xunta: canón de vídeo e ordenador 

portátil. 

5. Actualización do weblog da clase con contidos de novas tecnoloxías, 

noticias de interese, traballos de investigación... 

Contidos:   

• Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a 

confección, desenvolvemento, publicación e difusión dun proxecto. 

• Ferramentas e aplicacións básicas para a busca, descarga, 

intercambio e publicación da información. 

Criterios de avaliación:   

• Acceder a Internet para a utilización de servizos básicos: localización 

de información (resolución de webquest), correo electrónico, 

comunicación das ideas e publicación da información. 

 

Departamento de Lingua Castelá e 
Literatura 
Aproveitamento didáctico dos recursos TIC do Centro: canón de vídeo e 

ordenador portátil. Publicación de traballos na páxina Drupal del Centro.  

Utilización da web do centro como repositorio de documentos, modelos de 

exames e material de estudio. Libros colaborativos en Drupal. Os blogs 

educativos como recurso no ensino. 

Departamento de Lingua Galega e Literatura 
Publicación periódica, por parte do alumnado, de artigos ou posts no weblog da 

Biblioteca do IES Chapela sobre libros. Os artigos serán corrixidos 

ortográficamente antes da súa publicación definitiva.  
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Publicación de presentacións de alumnas e alumnos de bacharelato sobre 

temas de cultura galega en powerpoint na web do Instituto, logo de conversión 

a formato Flash Video mediante a aplicación en liña Slideshare. 

 

Departamento de Matemáticas 
Derive 6: programa de Matemáticas para Windows. Adquisición da aplicación 

comercial e formación inicial no manexo da última versión do programa 

asistente matemático. Adaptación a diferentes niveis de dificultade. 

Actividades: creación, edición e impresión de follas de traballo en documentos 

formatados. Inclusión de gráficos 2D e en 3D, ademais de expresións 

matemáticas. 

Presuposto da aplicación: 300 euros, da empresa Derisoft. A licenza, que sería 

adquirida cos fondos da axuda á que optamos, autorizará ao uso do programa 

a todos os profesores e estudantes, sen limitación no número de ordenadores.  

Incluiría un manual de 270 páxinas. A licenza sería permanente, non caducaria. 

Niveis educativos:  

o Matemáticas 1º e 2º de bacharelato.  

o Tecnoloxías da Información e da Comunicación (optativa de 1º 

bacharelato) e 

o Informática (optativa de 4º ESO). 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E DENORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 
Proposta:  

Resolución conxunta, a través dunha videoconferencia, das actividades 

propostas nas Unidades Didácticas sobre a vida e obra do/a autor/a 

seleccionado/a non Día das Letras Galegas 2009.  Lectura de poemas e 

establecemento dun debate.  

Cursos: Primeiro da ESO do Instituto de Chapela e 6º de primaria dos 

CEIPs adscritos. 
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Organización: Coordinador do ENL, o profesorado de galego mailo 

Coordinador dos Proxectos TIC do IES Chapela. 

Obxectivos:  

• Mellorar as competencias lectoras e escritas na nosa lingua dos 

alumnos e alumnas dos dous Centros. 

• Emprego dos recursos TIC dos centros. 

• Estender a proposta, ao longo do curso próximo, ao resto dos CEIP 

da nosa parroquia (CEIPs Igrexa, Laredo e Trasmañó). 

Contidos:  

• Utilización dos recursos TIC dos Centros para a confección, 

desenvolvemento, publicación e difusión dun proxecto. 

• Produción con propiedade de mensaxes orais e escritas 

Actividades: 

• En primeiro lugar, o Coordinador de Proxectos TIC do IES Chapela 

porá a punto, nos dous Centros, os recursos de hardware e de 

software necesarios para o correcto funcionamento da actividade.  

• O alumnado utilizará os recursos TIC dos centros para a resolución 

das actividades. Escribirán as resolucións en formato electrónico 

(procesador de textos ou software de presentacións). 

Temporalización: dúas clases para a resolución das actividades. 

• Deberase elaborar en clase, antes da conexión, un guión da 

videoconferencia, o que vai expoñer cada un e cando o fará. Pode 

ser necesario realizar uns ensaios previos. 

• A continuación establecerase unha videoconferencia entre os dous 

Centros. Comentarán unha a unha as actividades. As profesoras e 

profesores actuarán como moderadores. Temporalización: unha hora 

de clase para a videoconferencia. 

• O material producido polos alumnos e alumnas será porteriormente 

colgado nas páxinas web do IES Chapela e do CEIP Alexandre 

Bóveda, así como unha memoria gráfica da actividade en formato 

Macromedia Flash. 
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Criterios de avaliación:   

• Acceder a Internet para a utilización de servizos básicos: localización 

de información (resolución das Unidades Didácticas), 

videoconferencias, comunicación das ideas e publicación da 

información. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade. 

Prospectivas de futuro da proposta:  
En caso de ser seleccionados na presente Convocatoria, se utilizará o 

encerado dixital e os portátiles para a resolución conxunta de futuras Unidades 

Didácticas do Día das Letras Galegas. Esta proposta de actividade forma parte 

do proxecto de fomento de uso do galego do ENL do noso centro, salientado 

por mor da sua calidade pola secretaría xeral de Política Lingüística, na súa 

resolución do 24 de maio de 2007. 

 

 

Proxecto de Innovación en Normalización Lingüística 
 

o Blog da Biblioteca do IES Chapela-Comentarios en galego sobre 
libros ou películas. OBXECTIVO: 10 POSTS MÍNIMO 

 
1. Indicar cantas décimas subirá a nota (motivación) 

2. Escoller libro (Seminario Galego, Equipo de Biblioteca... Existe un Grupo 

de Traballo coordinado por Alicia.) 

3. Elaboración do comentario NO CADERNO en galego por parte do/a 

alumno/a: sinopse, personaxes, opinión persoal. Recomendas este 

libro?. Non máis de 20 liñas. 

 15



IES Chapela. Proxecto de innovación para un uso educativo das TIC para 
o curso 2008/09. ANEXOS 

4. Presentación caderno ao profesor/a de Galego. Cualificación traballo.  

5. Pasar comentario a ordenador na Aula de Informática (o fai o alumnado). 

Escoller imaxes que teñan que ver. Supervisión: Coordinador TIC 

6. Corrección ortográfica (Coordinador ENL). 

7. Publicación en blog de texto e imaxes (Coordinador TIC) 

o Blog de Tecnoloxías (OBXECTIVO: 5 POSTS MÍNIMO) 
 

1. Corrección ortográfica dos proxectos de alumnos e alumnas (non máis 

de 20 liñas): Coordinador ENL 

2. Publicación en blog de Tecnoloxías: Alumnos/as de 4º ESO baixo a 

supervisión do Coordinador TIC. 

o Proxecto Podcast (Falangullo). OBXECTIVO: 4 
FALANGULLOS MÍNIMO 

 
Para profesoras e profesores interesadas no Proxecto Podcast. 
Obxectivos e actividades. 
Para alumnos/as de 4º ESO, de Bacharelato e de Ciclos que destacan polas 

súas habilidades lectoras e escritas ou que se mostren motivados 

comprometidos con esta proposta. 

1. Motivar os alumnos sobre os falangullos, que servirán para mellorar as 

súas competencias lectoras e terán o seu peso na cualificación final 

(indicar cantas décimas subirá a nota). 

2. Repartir en clase a folla na que se explica o proceso ao alumnado. Tan 

pronto como teñamos voluntarios (insistir en que é un tema que ten que 

ver coa Lingua Galega e coas Novas Tecnoloxías), propoñerlles o tema. 

3. Elaboración, por parte do alumnado, a titulo individual ou en grupo dun 

guión escrito no seu caderno sobre o tema escollido e coa supervisión 

do profesorado. A duración ao ser lido non poderá exceder de 5 minutos 

(duración máxima do mp3), se ben se poderán realizar cortes, capítulos 

ou feeds. 

4. Os guións debería estar finalizados na última semana de xaneiro. 
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5. A principios de febreiro o alumnado participante pasará os textos 

escritos a ordenador (Aulas de Informática). O arquivo de Word será 

corrixido polo Coordinador do ENL (José Luis Grande). 

6. Para finais de febreiro teranse as primeiras gravacións en mp3 

(Coordinador TIC: Marcelino Veiguela). Previamente realizaranse 

ensaios de vocalización e de velocidade lectora (José Luis Grande). 

7. Na segunda semana de marzo terase o podcast final (Miguel Pérez, 

Marcelino Veiguela), incluíndo: arquivos mp3, fondos musicais, páxina 

web coa transcrición do texto e as imaxes escollidas. 

8. A mediados de maio, finalizarase o proxecto podcast coa presentación 

dos falangullos elaborados e a publicación destes en foros relevantes 

relacionados con podcast para ou ensino (Marcelino Veiguela). 

9. O obxectivo é crear 4 falangullos, un por cada nivel de ensino impartido 

no IES Chapela (ESO, Bacharelato, Ciclos,Garantía Social). 

Para alumnas e alumnos interesados no Proxecto Podcast. Obxectivos e 
actividades. 
Para máis información: Marcelino Veiguela (Secretario do IES Chapela) 

1. Falangullo ou podcast: páxina web na que podedes publicar arquivos 

mp3 coa vosa voz, falando dun tema que vos interese (un debate), lendo 

un texto elaborado por vós, presentado un tema musical...Este curso 

ímolo facer en galego, xa que será parte dun proxecto que intenta 

fomentar a nosa lingua e que a usedes sen complexos de ningún tipo. 

2. ¿Queredes ver que é un podcast ou falangullo?. Visita 

http://podgalego.org/ 

3. Escoita a música (é libre, pódela baixar cando queiras), os poemas, a 

lectura de textos...¡Váis a facer case o mesmo, imaxinar o ben que 

quedaredes diante dos amigos!. 

4. O proceso é o seguinte: 

1- Nestes primeiros días de xaneiro, facer saber á túa profesora ou 

profesor de Galego que queres participar. 

2- Proporémosche uns temas (autor do Día das Letras Galegas, 

actualidade, temas transversais, Chapela e o seu ámbito, La Batalla de 

Rande...) 
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3- Para finais de xaneiro, terás que ter elaborado un guión no teu 

caderno que ao ser lido (practica na casa) non supere os 5 minutos. Se 

supera, faremos cortes ou capítulos, non te preocupes.  Ao mesmo 

tempo pensa e anota as imaxes que acompañarán e o fondo musical á 

túa voz. 

4- Presenta o guión ao profesor de Galego para que tome nota e o 

corrixa. 

5- Faremos, uns ensaios de vocalización e da túa velocidade lectora 

6- Para finais de febreiro, empezaremos coas gravacións, inclusión dos 

vosos fondos musicais e xeración dos mp3 

7- Principios de marzo: crearemos os podcast (páxinas web cos teus 

mp3, as túas imaxes, a túa música, os teus textos en Word...). 

8-Dende o primeiro momento contaredes coa axuda de todo o 

profesorado (de Lingua Galega, de Informática,...), que participe no 

proxecto. 

9-Este traballo necesita que esteades motivados e con ganas: o guión 

teredes que facelo na casa e as gravacións é posible que as fagamos en 

recreos ou collendo horas de clase. Por iso contará para a vosa nota 

final, polo esforzo que vos pedimos. 

 
 

 

o Proxecto Webquest, OBXECTIVO: 2 WEBQUEST OU MINIQUEST 
MÍNIMO 

 
Estas páxinas web de busca guiada en galego serán elaboradas polo 

Seminario Permanente Webs Dinámicas do IES Chapela (Coordinador: 

Marcelino Veiguela), coa ferramenta on-line phpWebquest posta a disposición 
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pola Consellería. En maio serán postas a disposición da comunidade escolar 

na páxina web do Instituto. 

Videoconferencia Día das Letras Galegas 
1. - Xaneiro 2009: Poñerse en contacto cos Colexios adscritos se queren 

participar nunha sesión de videoconferencia de 40 minutos na que profesoras, 

profesores, alumnas e alumnos de sexto falen, debatan, lean obras ou 

traballos, resolvan en grupo unidades didácticas, sobre o autor seleccionado no 

Día das Letras Galegas 2009. Deberemos contar co visto e prace das 

direccións dos centros (requisito esixido pola Consellería) 

2. -Todos os recursos de hardware e de software en cada centro, serán 

preparados ou instalados, polo Coordinador TIC do IES Chapela (Marcelino 

Veiguela). 

3. - A partir de febreiro os grupos participantes elaborarán os guións, coa 

supervisión do profesorado de galego dos centros e das coordinadoras ou 

coordinadores dous ENL. Deberá quedar claro o que vai expoñer cada alumno 

e cando o fará. Será necesario realizar uns ensaios previos en clase 

(vocalización, velocidad lectora, termos nos que teñen dificultade..). 

4. - Os guións serán pasados a formato electrónico, para ser colgados na web 

do proxecto. 

5. - Para abril 2009, os coordinadores dos ENL poríanse de acordo na data da 

videoconferencia. O Coordinador TIC do IES Chapela desprazarase aos 

colexios para instruír o persoal no manexo do software Skype e das cámaras 

web, así como para realizar as últimas comprobacións de hardware. 

6. - A principios de maio realizarase a actividade. 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
Xustificación: 

Se en todas as materias a introdución das novas tecnoloxías é un feito 

crecente e necesario, no caso da música amósasenos a día de hoxe un 

fenómeno indispensable. O salto cualitativo dado na gravación e reprodución 

do son, así como a súa unión co mundo da imaxe, supón para nós un piar 
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básico no noso quefacer pedagóxico. Continuando o fío de traballos realizados 

en cursos pasados, o Departamento de Música planea agora novos retos. 
Obxectivos: 

• Empregar e optimizar o material audiovisual e informático do 

Departamento, e do Centro, convertendo o seu uso en algo inherente á 

práctica pedagóxica cotiá. 
 Crear e reformar materiais informáticos utilizados na materia como 

recursos didácticos. 

 Actualizar e mellorar a páxina Web do Departamento de Música. 

 Ofrecer ao alumnado produtos audiovisuais nos que sexa o/a 

protagonista. 

Proposta metodolóxica e actividades: 

 Gravación con karaoke, dirixida principalmente a alumnos/as de 2º 
ESO que teñen na frauta de pico unha das súas principais ferramentas 

para acercarse ao mundo da música. Trátase de gravar a súa 

participación solista por riba dun acompañamento musical pregravado e 

que poidan logo escoitalo. 

 Recitando na aula, dirixida a 3º ESO, consiste na gravación de poesías 

nas voces do alumnado ás que logo se lle engade música que se 

coordina cunha presentación de imaxes. Empatando co tema transversal 

de igualdade de xénero abordado neste nivel, propoñemos para o curso 

2008/9, un monográfico sobre Xosé Mª Álvarez Blazqiez. Tras editar en 

CD o traballo, colgarase na páxina Web do Departamento a modo de 

Podcast. 

 Facendo música.  Edición dun CD gravando por pistas, voces e 

instrumentos dos alumnos/as de 4º ESO e 1º Bacharelato. 

 Imaxes da música popular urbana. Dirixida ao alumnado de 2º 
Bacharelato, e realizado por eles/as, constituiría a confección dunha 

presentación audiovisual en Nero Vision e Power Point, que recolla a 

historia da música popular urbana do XX. 

 As voces do IES Chapela tratará de gravar nunha breve intervención a 

todos os/as alumnos/as, profesores/as durante o curso 2008/9. O 
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obxectivo principal será poñer os cimentos dunha paisaxe sonora vocal 

que podería irse complementando en anos posteriores e enriquecerse 

con voces gravadas no centro desde o ano 1993. 

Contidos: 

Cool Edit, Power Point, Nero Vision, Movie Maker, Flash… 

Avaliación: 

A avaliación positiva do proxecto será proporcional ao número das 

actividades finalmente deseñadas e ao grao de aprobación e satisfacción do 

alumnado, verdadeiro protagonista de moitas delas. Valorarase o proceso de 

aprendizaxe conseguido na confección das actividades e o seu resultado final. 

 

DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E 
Á COMUNIDADE 
 

DESTINATARIOS: 
 Ciclo Superior de educación Infantil 

 Ciclo Medio de Atención Sociosanitaria 

OBXECTIVOS 
 Fomentar nos alumnos da necesidade de utilizar as TICs como 

recurso educativo, concienciandos das ventaxas que aporta o 

manexo das mesmas. 

 Adquirir soltura no manexo das TICs e medios audiovisuais: 

ordenador, programas informáticos, scanner, cámara fotográfica 

dixital, cámara de video dixital.  

 Recompilación e tratamento de diferentes arquivos obtidos a partir 

de diversos métodos audiovisuais: imaxes fixas, textos, fotografías, 

videos, música, etc 

 Supervisar a montaxe de arquivos multimedia coa información 

recopilada empregando os recursos TICs do centro. 
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CONTIDOS 
 Elaboración duna memoria de actividades prácticas. 

 Manexo de camara de video dixital e camara fotográfica dixital. 

 Scaneado de imaxes e textos. 

 Captura de arquivos musicais e compresión dos mesmos a formato 

mp3 co programa CDex 

 Recompilación e selección de diferentes materiais audiovisuais. 

 Manexo de programas de edición de video, Pínnacle Estudio Plus. 

ACTIVIDADES 
 Elaboración de presentacións en power point de diferentes 

contidos dos módulos. 

 Elaboración de composicións cos diferentes materiais obtidos a 

través de medios audiovisuais diversos: imaxes fixas, textos, video, 

música, etc. 

 Elaboración dunha memoria de actividades co material gráfico 

recopilado na aula con pinnacle studio plus 

 Elaboración en pequenos grupos dunha webquests ou búsqueda 

do tesouro . 

 Exposición na web do centro dos diferentes materiais elaborados 

ao longo do curso 

RECURSOS 
 Ordenadores de mesa e portátiles, scanner, pendrive 

 Procesador de texto, powerpoint, pinnacle studio plus, Cdex, 

webquests 

 Páxina  web do centro 

 Cámara fotográfica dixital, cámara de video dixital 

 

DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
Instalar no laboratorio de Microbioloxía un canón de vídeo fixo na parede 

e un ordenador portátil con conectividade WIFI para o uso e emprego das 

TIC na experiencias e presentación dos traballos e proxectos do 

alumnado. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN 
LABORAL 
Obxectivos 

• Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula. 

• Consultar e obter información a través das TIC para temas profesionais. 

• Familiarizarse coa busca de emprego utilizando a arañeira 

• Colgar o currículum vitae en páxinas de emprego 

• Coñecer as ofertas públicas de emprego.  

• Aprender a buscar información sobre prestacións da Seguridade Social 

• Familirizarse coa actividade das organizacións sindicais 

• Familiarizarse co uso das ferramentas informáticas para a redacción de 

proxectos 

• Superar o temor a intervir en público utilizando unha presentación. 

• Manexar a arañeira como fonte de información para a creación de 

empresas 

Actividades 
Uso polo profesor 

• Elaboración dos temas en word 

• Elaboración de presentacións utilizando Powerpoint e Flash 

• Incorporación de imaxes da arañeira aos temas e presentacións 

• Utilización de follas de cálculo Excel para temas e solucións (p.ex. 

nóminas) 

• Utilización de recursos da arañeira para a busca de información que se 

utiliza na elaboración dos temas 

• Exposición dos temas na aula utilizando o canón de vídeo. 

• Colgar temas na páxina web do instituto 

Uso polo alumnado 

• Busca de páxinas de emprego na arañeira 

• Busca de información sobre organizacións sindicais en páxinas web 

• Elaboración de C.V., carta de presentación e autocandidatura. Busca de 

modelos de contratos na páxina da Consellaría de Traballo 

• Baixar o ET e outros textos legais en galego da páxina da CIG 
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Avaliación 

• Traballo sobre as organizacións sindicais elaborado a partir das súas 

webs. 

• Redacción de C.V., carta de presentación e autocandidatura 

• Listaxe de ofertas de emprego en empresa privada, administración local, 

administracións autonómicas e administración estatal 

• Solución de caso utilizando a web do MTAS ( Guía Laboral...) 

• Cubrir un contrato de traballo baixándoo da web da Consellaría de 

Traballo 

• Proxecto de empresa 

• Presentación mediante diapositivas 

Plan financeiro elaborado en folla de cálculo 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  
Obxectivos   

• Dinamizar cunha periodicidade semanal ou quincenal o weblog do 

Departamento de Orientación con aportacións críticas dos alumnos/as 

baseadas no traballo de titoría e orientación. 

• Utilizar os recursos TIC do Centro para a confección, desenvolvemento, 

publicación e difusión do proxecto e-Twinning e dos traballos ou 

webquests de titoría. 

• Clasificar os recursos de interese extraidos sa rede, en bloques 

teméticos (transversais, atención á diversidade, etc). 

• Mellorar o banco de recursos temáticos co que conta o Departamento de 

Orientación. 

Contidos 

• Procesadores de texto, busca de información en Internet, programas de 

tratamento de imaxes, respecto polas opinións dos demais,… 

• Aplicacións básicas para a busca, descarga, intercambio e publicación 

da información. Diferentes formas de difusión dun proxecto. 

Actividades 

• Potenciación do weblog de temas transversais do Departamento de 

Orientación do IES Chapela.  
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• Actividades do proxecto de centro e-Twinning  “Jours Internationaux”. 

Dende xaneiro 2007 o noso centro atópase irmandado coa Escola EB 2, 

3/S João Garcia Bacelar (Tocha, Portugal). As actuacións inmediatas 

previstas para o vindeiro curso 2008/2009 son as seguintes:  

o Videoconferencia de inicio de curso (outubro 2008). Sistema 

Skype   

o Elaboración de presentacións informáticas (sistema Power Point 

ou Flash). Novembro-decembro 2008. 

o  Intercambio dos traballos prácticos a través do Twinspace 

(espazo virtual da plataforma eTwinning). Xaneiro 2009 

• Actividades da webquest de Educación Afectivo e Sexual deseñada 

polo Departamento de Orientación e galardoada co primeiro premio do 

concurso de webquest de educación afectivo e sexual convocado pola 

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria e da Dirección Xeral de Saúde 

Pública da Consellería de Sanidade (resolución do 31 de maio) 

• Introducción ao manexo do PowerPoint en traballos de titoría 

• Axudas para o alumnado con N.E.E. 
Existen diferentes tipos de necesidades educativas entre o alumnado e un 

dos principais obxectivos que temos que lograr como docentes é buscar o 

maior grao posible de igualdade. Para iso, dende o Departamento de 

Orientación, se sensibilizará ao alumnado, así como ao resto da comunidade 

educativa,  para que colaboren paliando estas diferencias. O alumnado, 

traballando de xeito cooperativo e nas horas de titoría, podería buscar 

información sobre programas educativos de uso gratuito na rede e baixalos 

para traballar en agrupamentos ou na aula de apoio. Creariamos unha especie 

de APOIOTECA coa información clasificada e catalogada.  

Criterios de avaliación:   

• Acceder a Internet para a utilización de servizos básicos: localización de 

información, videoconferencias, comunicación das ideas e publicación 

da información. 

Prospectivas de futuro da proposta:  
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En caso de ser seleccionados na presente Convocatoria, se utilizaría o 

encerado dixital e os portátiles, aproveitando a súa mobilidade, ademais 

doutros recursos do Centro, para a resolución conxunta das actividades 

da webquest, as videoconferencias e para a elaboración dos artigos do 

weblog. Por outra banda, adoptaríanse as medidas organizativas 

necesarias, contando co Coordinador de Proxectos TIC do Centro, para 

que o encerado interactivo poida ser empregado á Diversificación 

Curricular e na Aula de Apoio, por ser unha ferramenta que aumenta a 

participación e a atención dos alumnos, ademais de motivalos. 

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA DO IES CHAPELA 
Dende inicio do curso 2006/2007, a nosa Biblioteca conta con catro 

ordenadores con conexión inarámica a Internet, a disposición do alumnado 

usuario da Biblioteca. Para o curso 2008/2009, os obxectivos que se desexan 

alcanzar son os seguintes: 

Obxectivos: 

• Promover o uso da Biblioteca como recurso para satisfacer necesidades 

de información e ocio na Comunidade Educativa. 

• Formar ao alumnado nas estratexias de busca, recuperación, 

elaboración e transmisión de información a partir de diferentes tipos de 

soporte. 

• Promover entre o alumnado unha actitude reflexiva e crítica fronte ás 

diferentes fontes de información. 

Propostas: 

• Formación nas habilidades de busca, selección e análise da información 

subministrada por Internet, destinada ao alumnado usuario da Biblioteca 

Escolar, en especial, alumnado de Ciclos Formativos.  

• Creación de xogos de busca de información en Internet ou enciclopedias 

virtuais, cunha recompensa final a aquel que resolva os “enigmas” 

plantexados. Os recursos que se poden formular son: Webquest (3-4 

sesións), Miniwebquest (1 sesión) e Buscas do Tesouro (recreos) 

Organización: 
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• O tempo de conexión a Internet estaría limitado e instalaríase 

determinados programas orientados a filtrar contidos inadecuados para 

os menores.  

• Fomentarase a participación da Comunidade Educativa na páxina web 

da biblioteca, no club de amigos da biblioteca e no blog da biblioteca do 

IES Chapela. 

• Estarán prohibidos os programa de chat e os xogos de rol en liña en 

horario escolar ou nos recreos. Fomentarase o emprego do servicio de 

mensaxería da Xunta @eduxove.xunta.es. 

• No caso de que alumnos/as de cursos superiores precisaran o seu uso 

pola tarde, prestaríanselles os periféricos, como se fose calquera fondo 

documental. 

 

PROGRAMA AUDIOVISUAL NAS AULAS 2008/09 
 

 

 

 

 

 

  
ANEXO I  

Modelo de solicitude de participación 
Datos do centro 
DENOMINACIÓN 
IES CHAPELA 

CÓDIGO 
36019566 

ENDEREZO 
Avenida de Redondela, 
s/n 

CÓDIGO 
POSTAL 
36320 

LOCALIDADE 
Chapela 

CORREO ELECTRÓNICO 
ies.chapela@edu.xunta.es

TELÉFONO 
986453330 

FAX 
986450169 

COORDINACIÓN 
APELIDOS E NOME 
Augusto Suárez Gómez 
 
 
 
 

NIF 
36008720N 

NRP 
3600872068 
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CORREO ELECTRÓNICO 
titopyes@edu.xunta.es

ESPECIALIDADE
Procedementos 
de diagnóstico 
clínico e 
ortoprotésico 

CICLO/NIVEL 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

Aprobación do Claustro 
e do Consello Escolar: 
Si 

Número de 
alumnado 
participante: 
45 

Cursos ao 
que pertence 
o alumnado 
seleccionado: 
ESO, 
Bacharelato, 
Ciclo Medio de 
Atención 
Sociosanitaria, 
Ciclo Superior 
de Educación 
Infantil, Ciclo 
Superior de 
Dietética 

Número de 
profesorado 
implicado: 
10 

Experiencia previa do centro en actividades relacionadas co audiovisual 
 

1. Accións de información e difusión de titulacións deficitarias de Formación 
Profesional no período 15 xuño – 20 decembro 2006. Gravacións de 
documentos en DVD, impresión en cor de etiquetas, fundas PVC 
adhesivas e colocación. Contido DVD: Entrevistas a profesoras e 
alumnas do noso Centro, realizando determinadas prácticas nos talleres 
e laboratorios, para difundir as ensinanzas. Idioma das entrevistas e dos 
subtítulos: galego. Colaborou na produción do material a empresa 
Reprogalicia, de Teis (Vigo). 
 

2. Proxecto de Formación en Centros “Produción de materiais para a 
páxina web do Centro (Curso 2005/2006)”. Temas tratados polo relator 
externo: Manexo básico da cámara dixital do Instituto. Formatos de son, 
imaxe e de vídeo dixital. A necesidade de comprimir. O proceso de 
dixitalización. Transición de escenas co Pinnacle Studio. Elaboración de 
páxinas web multimedia. Preparación videoconferencia cun Instituto o 
Colexio europeo co obxectivo de elaborar conxuntamente materiais web. 

 
 
 

3. Grupo de Traballo “Proxecto de innovación educativa para a 
incorporación das Tecnoloxías da Información e da Comunicación á 
docencia no IES Chapela”. (Curso 2006/2007). Temas tratados en 
relación co audiovisual: 
 

a. Actuacións do proxecto de Centro e-Twinning. “Jours 
Internationaux”.  Realización de videoconferencias sobre temas 
transversais coas alumnas e alumnos da Escola EB 2, 3/S João 
Garcia Bacelar (Tocha, Portugal). 
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b. Confección de materiais audiovisuais como recursos educativos 
para a materia de Xeografía e Historia de 2º Bacharelato. 
Montaxe do audiovisual e animación das imaxes, escollendo 
tempos, propostas de entradas e saídas e tendo en conta as súas 
relacións cos esquemas. Gravación do fondo musical e posibles 
audios de fondo, empregando o programa Cool Edit. Montaxes de 
vídeos de Historia co programa Macromedia Flash 8 

 
c. Recitando na aula, dirixida a 3º ESO. Gravación de poesías nas 

voces do alumnado ás que logo se lle engade música que se 
coordinou cunha presentación de imaxes. Tras editar en CD o 
traballo, colgouse na páxina Web do Departamento a modo de 
Podcast. 

 
d. Elaboración dunha montaxe audiovisual coas actividades e 

recursos empregados no Ciclo Medio de Atención Sociosanitaria, 
utilizando os recursos TICs existentes no Centro. Proporcionouse 
aos alumnos a información e formación necesaria para o manexo 
dos diferentes recursos TICs a empregar no proxecto: cámara de 
fotos dixital, cámara de vídeo dixital, ordenadores, canón de vídeo 
e programas de edición de vídeo (Pinnacle Studio Plus). 

 
e. Resolución conxunta, a través dunha videoconferencia, das 

actividades propostas nas Unidades Didácticas sobre a vida e 
obra de María Mariño Carou, autora seleccionada non Día das 
Letras Galegas 2007.  Cursos: Primeiro da ESO do Instituto de 
Chapela e 6º de primaria do CEIP Angorén. Lectura de poemas e 
establecemento dun debate. Elaborouse en clase, antes da 
conexión, un guión da videoconferencia, o que ía expoñer cada 
un e cando o fará. Realizáronse uns ensaios previos. A 
continuación estableceuse  unha videoconferencia entre os dous 
Centros. Comentaron unha a unha as actividades. As profesoras 
e profesores actuaron como moderadores. Temporalización: unha 
hora de clase para a videoconferencia. 

 
f. Educación para a paz. Departamento de Orientación: conversión 

de vídeos VHS de ACNUR para a súa conversión en arquivos de 
vídeo comprimido mpeg-1 e posterior inserción na web do 
Departamento de Orientación. 

 
g. Educación para a saúde: gravación dun curtametraxe cos 

alumnos e alumnas de 1º ESO B “Clases sen fume”, en formato 
WMV 
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h. Vídeo “Chapela e o seu entorno” realizado por alumnos do 
Programa de Iniciación Profesional. Instituto de Chapela. Curso 
02-03. Montaxe final co programa Windows Movie Maker 

 
http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/webantiga/video_pip.htm

 
Formación da persoa coordinadora: Augusto Suárez Gómez 
 
Cinema e televisión 
 

• Actor secundario “Xempre Xonxa” de Chano Piñeiro 
• Actor protagonista curtametraxe “Las 2 vidas de Ernesto Pena” de 

Eduardo Armada. 
• Actor secundario curtametraxe “Óbito” de Noel García 
• Actor anuncios TELEVIGO 
 

Teatro 
 

• Actor grupo de teatro para escolares Kalandraka “O Ponche dos 
desexos” e “O Hobbit” 

• Actor grupo de teatro para docentes “Escuela de verano de acción 
educativa” de Madrid, baixo a dirección de Franco Passatore e Federico 
Martín Nebras: “El sueño de una noche de verano”, “El gato con botas” e 
“El retablo de las maravillas” 

 
Formación 

• Director psicodramático pola ITGP (Instituto Técnicas de Grupo y 
Psicodrama” 

• Diversos cursos relacionados coas artes escénicas. 
 
Centros que no seu currículo inclúan contidos relacionados co 
audiovisual 
 
Departamentos de Xeografía e Historia e de Música: 
 
Promover un mellor coñecemento da historia, a arte, a literatura, a música e, en 
xeral, a realidade social e cultural galega a través de producións de podcast e 
audiovisuais. 
 
Equipo de Normalización Lingüística:  
 
Promover un mellor coñecemento da realidade social e cultural galega a través 
de producións cinematográficas. Promover a utilización do idioma galego 
mediante o seu uso nos proxectos audiovisuais realizados no Instituto e 
asistindo coas nosas alumnas e alumnos a producións cinematográficas en 
galego. 
 
 
 
 

 30

http://centros.edu.xunta.es/ieschapela/webantiga/video_pip.htm


IES Chapela. Proxecto de innovación para un uso educativo das TIC para 
o curso 2008/09. ANEXOS 

Departamento de Inglés 
 
Promover co noso alumnado a produción de audiovisuais en inglés utilizando 
os recursos de que conta o noso centro. 
 
Departamento de Tecnoloxía 
 

• Bloque 3 de Tecnoloxía de 4º ESO: Familiarizar aos alumnos de 
secundaria coa videoconferencia como ferramenta de comunicación. 

• Bloque 8 de contidos Tecnoloxías da comunicación e Internet: 
Promoción entre o alumnado de 4º ESO do sistema de carteleiría virtual 
a través da TV por internet, dispoñible na web  
http://tv.audiovisualdegalicia.es. 

• Valorar e recoñecer o traballo dos artistas que se acolleron á licenza 
“some rights reserved” de Creative Commons, no sentido de que 
podemos escoitar a súa música, descargala para usala sen ánimo de 
lucro ou utilizala como banda sonora do noso podcast educativo.  

• Realización dun audiovisual sobre “instalacións eléctricas nas vivendas” 
ao estilo de “Bricomanía”. 

 
Departamento de Orientación / Titorías de 4º da ESO: Realización dun 
audiovisual en formato curtametraxe sobre o proxecto “Historia dun accidente 
de tráfico” que están a realizar as alumnas e alumnos de cuarto da ESO. 
 
Departamento de Servizos Socioculturais e á Comunidade:  
Realización dun audiovisual e dun podcast con contacontos realizados por 
alumnas do ciclo superior. 
 
Departamento de Dietética 
 
Realización dun audiovisual sobre Consultorio de axudas de dietas “Dieta sa e 
trastornos alimentarios” (enfermidades de culto ao corpo). Impartido por 
alumnas de 2º de Dietética. Supervisión de Augusto Suárez e dirixido a 
alumnado de 2º e 4º da ESO e a nais e pais de alumnos. 
 
Departamento de Educación Plástica e Visual:  
 

• Bloque 3 de contidos: Identificación da linguaxe visual en publicidade e 
televisión. Experimentación e utilización das Tecnoloxía da Información 
e da comunicación para a procura e creación de imaxes plásticas.  

• Bloque 4 de contidos: Elaborar e participar en producións videográficas. 
Utilizar recursos TIC do centro para a edición videográfica. Elaborar 
obras multimedia e producións videográficas utilizando as técnicas 
adecuadas ao medio. 

Accións relacionadas co audiovisual nas actividades extraescolares 
 
Actividades extraescolares que oferte o centro e que inclúan contidos 
audiovisuais: 
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• Maratón do Día dás Letras Galegas. Gravación e produción de vídeo 
para inserir na web do Instituto en formato Flash ou avi 

• Marcha Ciclista “Clases sen fume”. Gravación e produción de vídeo para 
inserir na web do Instituto 

• Entroido. Gravación e produción de vídeo para inserir na web do Instituto
• Exposición-degustación de verduras “Dieta sa e trastornos alimentarios”. 

Hábitos saudables. Gravación e produción de vídeo para inserir na web 
do Instituto 

• Magosto. Gravación e produción de vídeo para inserir na web do 
Instituto 

• Xornada de portas abertas con apoio audiovisual na Aula de 
Conferencias 

• Videoconferencia do Día das Letras Galegas con alumnado dos colexios 
de primaria adscritos. 

 
Dotación de centro en infraestructuras ao servizo da actividade 

• Sala de conferencias insonorizada dotada de canón de vídeo fixo, 
amplificador, micrófono, mesa de mesturas, ordenador portátil. 

• 3 cámaras de vídeo dixital recentemente adquiridas. 
• 2 ordenadores portátiles montados nun carriño con canóns de vídeo á 

disposición do alumnado e profesorado. 
• Aulas de informática de ESO, Bach e de Ciclos Formativos. 
• Tres ordenadores equipados con lectores de tarxetas e con tarxetas 

gráficas de gama alta. 
• Pantallas de proxección portátiles. 
• Ordenador dotados de programas de aplicación: Cool Edit, Audacity, 

Pinnacle Studio Plus. Tecnoloxías para subir vídeo streaming en Drupal: 
programas SUPER (conversión a FLV) e AnyFlvPlayer. 
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ANEXO III 
Propostas de actividades 
 

 
o Data límite de entrega das enquisa:____________________________ 

Área  

Profesor/a  

Data  

Descrición xeral das actividades TIC realizadas ata agora co alumnado 

 

 

 

 

 

Software utilizado 

 

 

 

 

 

 

Hardware utilizado 

 

 

 

 

 

Necesidades de software (programas) 

 

 

 

 

 

Necesidades de hardware (equipos, periféricos) 
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Dificultades atopadas na realización de actividades TIC 

 

 

 

 

Outras observacións, suxerencias 

 

 

 

 

 

¿Ten interese en recibir información, (abondaría con dous ou tres recreos), sobre como colgar vostede mesmo contidos 

na nova web dinámica do Instituto: programacións, temas de clase, avisos de exames, fichas de traballo, fotografías de 

actividades, galerías de imáxenes educativas...)? 

Si 

No 
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ANEXO IV 
Enquisas situación de partida profesorado IES 
Chapela en relación coas TIC 
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ANEXO V 
Formación profesorado IES Chapela en Xadeweb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36



IES Chapela. Proxecto de innovación para un uso educativo das TIC para 
o curso 2008/09. ANEXOS 

ANEXO VI 
Formación profesorado IES Chapela introdución 
de contidos na páxina Drupal do Centro. 
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Chapela, 16 de xuño de 2008 

 

Vº e Pr.      O Coordinador TIC  

O Director 

 

 

Asdo.: Eugenio Ferrín Mata   Asdo.: Marcelino José Veiguela 

Fuentes 
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