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1.-Introdución 
A idea e creación do noso Instituto xurdiu, alá polo ano 1991, como consecuencia da 

iniciativa dos veciños da zona, Chapela. Esta parroquia, pertencente administrativamente 

ó concello de Redondela (Pontevedra), ten, dende hai moitos anos, unha identidade 

propia, diferente de calquera pobo ou cidade limítrofe.  

O mesmo esforzo, co que os veciños loitaron polo seu instituto no devandito ano, é o que 

está a mover a comunidade educadora dezaseis anos despois. Aínda tentamos comprir 

cunha tradición de traballo que a mesma historia do centro nos impón.  

Na pequena introdución ao proxecto de TIC para o curso 2008/09 (ANEXO I), incluímos 

toda a información posible sobre as titulacións que impartimos. Asemade pode atopar 

información sobre as diversas actividades docentes e lúdicas realizadas no instituto, 

lexislación e incluso a nosa historia.  

O obxectivo do  noso centro é educar e este tamén é o noso compromiso: facelo do mellor 

xeito posible, e, a través dun alto grao de calidade, na procura dun avance na educación e 

formación do noso alumnado.  

2.- Xustificación do proxecto 
Neste pasado curso 2007/08 puxemos en marcha tres actuacións que pensamos 

favorecerán a creación de novos espazos de innovación no ámbito de aplicación de TIC 

na docencia: en primeiro lugar, a implantación, na páxina web do centro do conxunto de 

aplicacións Drupal para a creación da páxina dinámica do centro, aberta á colaboración 

de toda a comunidade educativa. Para poñer en marcha o proxecto e realizar as 

configuracións iniciais, celebrouse un Seminario Permanente ao longo do curso. 

En segundo lugar, realizouse a implantación de espazos WIFI non centro. Entre as 

actuacións previstas para o verán 2008 atópanse o acondicionamento de dúas pequenas 

aulas WIFI de informática para ESO e Bacharelato, así como unha aula de informática, do 

mesmo modo con conectividade WIFI, para o Ciclo Superior de Educación Infantil e para 

o Ciclo Medio de Atención Sociosanitaria, ciclos de gran demanda e que modificaron 

recentemente o seu currículo, dando entrada a contidos TIC. 

Finalmente, o noso centro foi escollido, logo de presentación dun proxecto aprobado por 

unanimidade en Claustro e en Consello Escolar, para formar parte de rede de centros 

Audiovisual nas Aulas 2008.  
Resaltar entón, a necesidade de axudas, tanto materiais, en equipos, como en 

asesoramento por parte do CFR Vigo e de índole económica para a execución dunhas 

obras de acondicionamento e para a retribución de expertos. O Claustro e o Consello 
Escolar do IES Chapela consideran entón por unanimidade, nas súas reunións 
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celebradas, que a presente Convocatoria de Axudas a Proxectos TIC de centros podería 

supoñer un apoio moi importante ademais de ser un elemento motivador poder pertencer 

á REDE TIC de Centros da Consellería. 

O noso proxecto TIC, xustifícase: 

1. Na necesaria alfabetización dixital e audiovisual dos alumnos, de xeito que todos 

podan adquirir as competencias básicas no uso das TIC. 

2. No aproveitamento das posibilidades que ofrecen as TICs, tendo en conta as 

vantaxes docentes que proporcionan, así como para mellora-las comunicacións 

dos profesores cos alumnos e as familias. 

3. Na necesidade de innovar nas prácticas docentes e aproveitar as novas 

posibilidades didácticas que ofrecen as TIC para conseguir cos alumnos se centren 

na aprendizaxe, melloren a motivación e o interese  e se poda diminuír o fracaso 

escolar. 

3.- Obxectivos 
Os obxectivos que se pretenden acadar no curso 2008/2009 con este Proxecto de 

integración das TIC son: 

1. Fomentar a páxina web Drupal do centro como espazo de comunicación e de 

colaboración con toda a comunidade educativa. 

2. Fomento na comunidade educativa da rede inarámica e incrementar os espazos de 

utilización da mesma. 

3. Creación na biblioteca dunha mediateca (software educativo libre, música con 

licenza Creative Commons, curtometraxes sobre temas transversais...) a 

disposición do alumnado. 

4. No campo da normalización lingüística, instalación paulatina de interfaces en 

galego para sistemas operativos e programas de aplicación. 

5. Buscar, a partir de setembro 2008, o maior número de profesorado e de alumnado 

implicado no proxecto da Consellaría Audiovisual nas Aulas.  

6. Dispoñer dunha boa coordinación TIC no Centro, que facilite ao profesorado o 

emprego dos recursos multimedia e das aulas de informática e de conferencias, 

ademais de asesorarlle no que necesite sobre aproveitamento educativo das TIC. 

7. Deseñar actividades para potenciar o acceso igualitario das nosas alumnas e 

alumnos ás novas tecnoloxías e á información subministrada por Internet.  

8. Impulsar a comunicación con outros centros de ensino do noso entorno e con 

outras localidades, para realizar proxectos TIC en común.  
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9. Experimentar con novos métodos de ensinanza, novas tecnoloxías e novas formas 

de levar a cabo as tarefas docentes de sempre.  

10. Establecer un Plan de formación do profesorado do IES Chapela no uso educativo 

das TIC centrado nas súas necesidades e intereses.  

11. En colaboración coa ANPA do IES Chapela, poñer en marcha obradoiros para que 

as nais e pais do alumnado do noso Centro, adquiran os coñecementos necesarios 

para un uso proveitoso das TICs. 

4.- Programa de contidos, actividades e metodoloxía 
4.1-Metodoloxía 
Unha das consecuencias que se desprenden da análise da situación de partida do 

profesorado participante neste proxecto é que un bo número deles afirman verse 

capacitados para usar un procesador de texto, xestionar o correo electrónico, navegar por 

Internet e gardar e recuperar información dixital. Non obstante, outras aplicacións máis 

técnicas, como establecer unha videoconferencia, colgar posts na web do Instituto, 

procesar imaxes e vídeo dixital, así como elaborar presentacións multimedia, resúltalles 

máis complicado. Por este motivo a metodoloxía consistiría en simultanear a formación 

do profesorado co desenvolvemento de actividades TIC nas aulas. Polo que se refire á 

formación, debemos contar coa participación do profesorado e partir de situaciones 

problemáticas e necesidades ligadas aos diferentes contextos para que sexa posible un 

proceso de innovación educativa. Para isto, deberán contar co apoio constante e 

asesoramento do/a coordinador/a de Proxectos TIC do centro, do resto do grupo e do 

asesoramento externo. 

É fundamental entón planificar unhas sesións de asesoramento interno, sobre uso e 

emprego dos recursos TIC do centro, de XADEWEB e de introdución de contidos na 

páxina do centro.  

o Partiríase dun nivel de coñecementos baixo. Nestas primeiras reunións exporanse 

as actividades TIC programadas de cada Departamento implicado, posteriormente 

recompilaranse e publicaranse na web do Centro.  

o Detectaranse as novas necesidades de formación e solicitarase asesoramento 

externo se fixese falta.  

o Favorecerase un clima ou espazo de formación, de investigación sobre a práctica 

para manter a motivación.  

o Realizaranse reunións de seguimento posteriores á posta en práctica da actividade 

TIC, para analizar as dificultades, as posibles melloras, evitar que o profesorado se 

desmoralice por non poder poñer en práctica as solucións dos "expertos".  
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4.2.-Actividades 
Claustro de inicio de curso: Presentación del Plan TIC 2008/09 e fixar as datas dunhas 

xornadas informativas sobre as diferentes actividades programadas polos Departamentos 

e Seminarios. Cada integrante no proxecto exporá o material que utilizará.  

Ditas xornadas informativas desenvolveranse no primeiro trimestre do novo curso.  

No caso de detectar algunha necesidade de formación entre o profesorado de menos 

experiencia no uso de TIC, o Coordinador ou Coordinadora TIC organizará algunha 

sesión de docencia interna. 

Neste primeiro trimestre deberá xa resultar operativas as dúas novas aulas de informática, 

as obras de acondicionamento das cales empezarán no mes de xullo. Paralelamente 

procederase ao acondicionamento do aula-taller do Ciclo Superior de Educación Infantil 

para que dispoña dunha rede WLAN de 16 ordenadores portátiles.  

Exporase ao profesorado participante no proxecto o modus operandi en caso de avaría ou 

desconfiguración: en primeiro lugar o Coordinador/a TIC intentará a súa resolución 

durante as súas horas de redución por actividades complementarias. Só se o problema 

desborda os seus coñecementos, chamarase ao Servizo Técnico. 

Actividades durante o segundo e terceiro trimestre: O equipo de profesorado 

integrante no proxecto decidirá a modalidade de formación que se podería solicitar ao 

CFR: un Proxecto de Formación e Asesoramento en Centros, cunha asesoria externa 

centrada na actualización da páxina Drupal do centro. Tamén se podería optar por un 

Grupo de Traballo, se o número é máis reducido. Finalmente, un reducido número de 

profesorado podería solicitar un Seminario Permanente centrado na implantación do 

sistema de teleformación Moodle.  

En calquera reunión que se celebre, e que teña que ver con este proxecto, se levantará 

unha acta cos temas tratados e coa dificultades e tarefas que van quedando pendentes.  

4.3.-Contidos 

Os diferentes contidos que se traballarán polos Departamentos, incorpóranse a este 

Proxecto de centro como ANEXO II. Ao profesorado participante no proxecto propúxoselle 

que expuxese as súas actividades TIC de interese, pero tamén as súas situacións 

problemáticas, co obxectivo de poñer en marcha xornadas con asesoramento. O formato 

empregado de proposta de actividade,  achégase a este proxecto como ANEXO III. 
Posteriormente, o seguimento das actividades farase cun formulario interactivo, en 

formato PDF,  que inclúa: 

o Data en que se realiza a actividade e a súa duración. 

o Datos do docente e curso, materia, nivel o módulo que imparte. 



             6
  

o Recursos e equipamento efectivamente empregados, tipo ou modelo de 

organización que se utiliza.  

o Descrición da actividade: referencia á unidade didáctica ou competencia básica na 

que se encadra. 

o Valoración persoal da actividade. 

Estes formularios servirán para poñer en marcha reunións de seguimento, de recollida de 

información e de avaliación. Realizaranse os cambios pertinentes e volveranse tomar 

novos datos para analizar os efectos da intervención e continuar co proceso de formación-

innovación dende a práctica. 

5.- Acceso ás TIC en igualdade de condicións e potenciación da Biblioteca Escolar. 
A ampla participación do profesorado este ano no Plan de Incorporación dás TIC, con 

máis de 12 departamentos e seminarios implicados, supón que todo o alumnado do 

centro: ESO, bacharelato, Ciclos Formativos e Garantía Social, participe neste, de forma 

que ningún grupo quede sen realizar actividades TIC.  

En canto ao alumnado que recibe algunha medida de reforzo educativo, os 

obxectivos son os seguintes: 

• 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 dos traballos ou webquests de titoría. 

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

Orientación. 

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. 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. Ademais, en caso de ser 

seleccionados na presente Convocatoria, se utilizaría o encerado dixital para a 

resolución conxunta das actividades, adoptándose as medidas organizativas necesarias, 

para que poida ser empregado nos PDCs e no PGS, por ser unha ferramenta que 

aumenta a participación e a atención dos alumnos, ademais de motivalos. 
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Aula de apoio 

Dende fai varios cursos, a aula de Apoio conta con cinco ordenadores obsoletos con 

programas instalados de apoio educativo, así como de realización de exercicios prácticos 

de matemáticas, ortografía e de acentuación. Temos previsto no próximo curso, instalar 

equipos novos, máis potentes, e ampliar o software educativo, xa que a súa utilización 

supón unha motivación para este tipo de alumnado. 

Potenciación da Bilioteca Escolar 

Dende inicio do curso 2006/2007, a nosa Biblioteca conta con catro ordenadores con 

conexión inarámica a Internet. Para o curso 2008/2009, os obxectivos que se desexan 

alcanzar son os seguintes: 

• Promover o uso da Biblioteca como recurso para satisfacer necesidades de 

información e ocio na Comunidade Educativa. O tempo de conexión a Internet 

estaría limitado e instalaríase determinados programas orientados a filtrar contidos 

inadecuados para os menores.  

• 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. 

• Actualizar o weblog / páxina Drupal da Biblioteca. 

• Crear xogos de busca de información en Internet ou enciclopedias virtuais, cunha 

recompensa final a aquel que resolva os “enigmas” plantexados.  
6.- Utilización dos recursos TIC do Centro.  
Os recursos TIC existentes no centro, e que aproveitariamos para a posta en marcha 

deste proxecto, son os seguintes: 

o Sala de profesorado: tres ordenadores e un canón fixo de vídeo wireless. Espazo 

WIFI en todo o recinto.  

o Aula de Conferencias: un ordenador portátil conectado a un cañón fixo de vídeo 

con pantalla. Webcam para videoconferencias. 

o Almacéns da 1ª e 2ª planta: carriño portátil con recursos TIC, composto por: 

ordenador portátil e canón de vídeo, a disposición do alumnado e profesorado que 

o soliciten. 

o Departamento de Orientación: dos ordenadores de sobremesa e un ordenador 

portátil. 

o Aula de Apoio: cinco ordenadores, con software educativo. 

o Biblioteca: catro ordenadores. Espazo WIFI en todo o recinto.  
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o Un ordenador en cada despacho dos departamentos didácticos. 

o Un ordenador portátil conectado a canón de vídeo fixo nos laboratorios de Física, 

Química. 

o Laboratorio de Farmacia: ordenador conectado a impresora, para a produción de 

etiquetas. 

o Aula de Música: un ordenador portátil conectado a canón de vídeo fixo no teito. 

o Departamento de Francés / Proxecto Comenius: dos ordenadores de sobremesa 

conectados a webcam para videoconferencias. 

o Aula de Informática de Documentación Sanitaria: 17 ordenadores en rede.  

o Aula-taller do Ciclo Superior de  Educación Infantil: 7 ordenadores con conexión a 

Internet. 

o Aula-taller do Ciclo Medio de Atención Sociosanitaria: 5 ordendores con conexión a 

Internet.  

o Aulas de Informática para ESO e BAC, unha grande (13 postos) e outra pequena (7 

equipos). 

o Aula de Informática de Alimentación Equilibrada: 16 ordendores con conexión a 

Internet. 

Pretendemos, para o próximo curso 2008/09: 

o O acondicionamento de dúas aulas de informáticas para ESO e Bacharelato con 

acceso a Internet sen cables, cada unha delas con 6 ordenadores de sobremesa. 

Equiparíanse, unha cun proxector e unha pantalla fixa e a outra con encerado 

electrónico que contempla a convocatoria da Consellería á que presentamos este 

proxecto. 

o O noso centro posúe unha rede WIFI, a data de hoxe restrinxida a determinados 

espazos: Biblioteca e Sala de Profesorado. Pretendemos xeneralizar a rede WIFI, 

de xeito que os departamentos que non teñen cableado de rede poidan acceder a 

Internet e a compartir recursos. 

o Mellorar a oferta informática da aula-taller do Ciclo Superior de Educación Infantil,  

por medio da substitución dos equipos de sobremesa e de todo o cableado, que 

molestan e dificultan o resto das actividades do taller, por 16 ordenadores portátiles 

conectados wireless en rede mediante un punto de acceso inarámico. 

o Distribuír os ordenadores antigos Pentium IV do CS de Educación Infantil nas aulas 

de diversificación curricular, de Garantía Social e de Apoio.  

o Dotar ao Laboratorio de Microbioloxía cun canón de vídeo fixo conectado a un 

ordenador portátil e unha pantalla fixa. 
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o Converter ao Departamento de Xeografía e Historia, nun taller de produción de 

recursos audiovisuais de Historia para Bacharelato. 

o Por último, a ampliación a dez ordenadores portátiles, como contempla a dotación 

en equipamento da convocatoria deste proxecto, permitiralle ó profesorado 

incrementar o uso dos mesmos nos grupos de alumnado, apoiados coa conexión á 

rede WIFI. 

o Actualización e dinamización do sitio web dinámico Drupal do centro,  

1. Cunha área de acceso restrinxido para o usuario profesor/a: para mellorar a 

comunicación interna e facilitar actividades como os informes económicos, a 

reserva de aulas específicas, a planificación de actividades, os documentos e 

formularios interactivos de interese para o profesorado… 

2. Coa creación dun sistema de contidos moderados ou carpetas de borrador onde 

o alumnado poida colgar as súas achegas á web dinámica do centro, pero que 

non poidan facerse públicas ata a súa revisión e aprobación polos 

administradores da páxina. 

3. Coa posta en funcionamento do novo módulo de Drupal Internationalization, 
para a introdución de contidos en varios idiomas. 

4. Coa solicitude ao CFR de Vigo un Seminario Permanente ou Grupo de Traballo 

sobre elaboración de unidades didácticas coa plataforma de teleformación 

Moodle e sobre a xeración de espazos colaborativos de galerías de imaxes con 

Coppermine. 

o Creación a partir do próximo curso 2008/09 de talleres a impartir en horario 

extraescolar sobre creación de curtametraxes en galego, en todas as súas fases: 

formación de profesorado e de alumnado implicado por parte do Consorcio 

Audiovisual Galego, elaboración de guións ou storyboards co software axeitado, 

filmación dos curtos con móbiles 3G e post produción co software de edición de 

vídeo. 

7.- Plan de formación do profesorado 
En primeiro lugar, antes de deseñar un programa de formación, é necesario coñecer a 

situación de partida do profesorado do IES Chapela en relación coas TIC. O 

Coordinador de Proxectos TIC 2007/08 levou a cabo unha serie de enquisas, os 

resultados das cales expóñense no ANEXO IV deste proxecto.  

En consecuencia, á hora de deseñar un sistema de formación, deberemos de 

distinguir entre o asesoramento interno, por parte do/a Coordinador/a TIC que 

deberá versar, a similitude do que xa fixemos en cursos anteriores, sobre: 
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o Formación do profesorado en XADEWEB.  

o Introdución de contidos na páxina Drupal do Centro.  

o Obradoiros de utilización dos recursos TIC do centro  

E, por outra parte, do necesario asesoramento externo por parte do CFR Vigo, ou ben 

a solicitude de grupos de traballo sobre aspectos Web 2 como: Moodle, Coppermine, 
Libros Colaborativos en Drupal e phpwebquest. 

8.- Medidas para difundir o proxecto entre o resto da Comunidade Educativa. 
Plan de formación do alumnado e das familias

1. Formación nas habilidades de busca, selección e análise da información subministrada 

por Internet, destinada ao alumnado usuario da Biblioteca Escolar do IES Chapela. 

2. Difusión do proxecto entre as familias e a ANPA. Obradoiro de aproveitamento das 

TIC, destinado a país e nais, en horario extraescolar de tarde. 

Novos canles de comunicación

1. Coas familias: a través da nova web do Centro e do correo electrónico. 

2. Cos alumnos: a través dos contidos moderados na web do centro. 

3. Centros europeos colaboradores ou asociados no Programa Europeo 
COMENIUS: a través dun servicio de videoconferencia. 

9.- Organización 
Experiencia previa en organización de Proxectos TIC 

• PFAC “Elaboración de materiais para a páxina web do Centro”. Curso 

2005/2006.  

• Grupo de Traballo de “Proxectos de Innovación para a incorporación das TIC ao 

ensino”. Curso 2006/2007.  

• Seminario Permanente “Proxecto webs Dinámicas do IES Chapela”. Curso 

2007/08 

• Dende o curso 2006/2007, o noso Centro conta cun Coordinador de Proxectos 

TICs. 

• Resolución do 1 de outubro 2007: premio ao noso proxecto de innovación en 

Normalización Lingüística “A relación da Lingua Galega coas TIC”. 

• En sesión de claustro deste centro, celebrada o día 29 DE XUÑO DE 2006, 

acordouse por unanimidade integra-las novas tecnoloxías no currículo. 

(Proxecto Curricular de Centro).  Incluíanse como metas a alfabetización 

tecnolóxica e a integración curricular, de xeito que todos os alumnos podan 

adquirir as competencias básicas no uso das TIC.  



             11
  

En consecuencia, no caso de ser elixidos na convocatoria deste ano e poder contar co 

recurso do encerado dixital, organizaranse novas actividades de asesoramento interno en 

Novas Tecnoloxías, co obxectivo de abrir vías de cooperación pedagóxica na transmisión 

de experiencias satisfactorias coas TIC e adaptalas a distintos campos curriculares. Este 

ano poremos especial coidado na fase de seguimento posterior á actividade de formación, 

e na fase de avaliación, para procurar que a formación se dirixa cara ao cambio e á 

innovación, tendo en conta a realidade, a práctica, o contexto de cada profesora ou 

profesor. 

A organización de espacios que propoñemos é a incorporación de tres modelos de 
aula TIC á actividade docente: 

1.- O modelo aula: refírese ao uso dos recursos TIC do centro nas aulas 

convencionais. No noso centro estamos a experimentar cun ordenador portátil e 

canón de video por andar, conectados e instalados nun carriño con rodas.  

2.- O modelo grupo de traballo: En caso de dispoñer dun número suficiente de 

ordenadores portátiles, poderíase experimentar cunha "aula de informática móbil", 

montando nun moble especial con rodas, doadamente transportable, seis 

ordenadores portátiles a disposición dos grupos de traballo de alumnos. 

3.- O modelo individual: consiste en que cada alumno dispón dun ordenador. Viría 

a ser o modelo dunha aula de informática provista de encerado dixital, na que 

sería posible a realización e corrección de exercicios “entre todos” e as 

videoconferencias en clase.  

10.- Avaliación 
Os aspectos que se van avaliar, con vistas a emprender as acción correctoras para 

o vindeiro curso que sexan necesarias son: 

• Aproveitamento didáctico dos materiais e deseño das propostas de aplicación 

das TIC para mellorar os resultados académicos e o rendemento dos nosos 

alumnos. 

• Proceso de traballo e Plan de formación do profesorado. 

• Resultados obtidos: creación de novas aulas TIC, xeneralización da 

conectividade WIFI, ampliación da páxina Drupal do Instituto, difusión do 

proxecto na comunidade escolar. 

Cirterios de aceptación do Plan de avaliación 

O nivel de participación: realización dun mínimo de 10 actividades TIC na aula. A 

porcentaxe de docentes, participante no proxecto, que cumprirían este obxectivo debería 

de ser do 50%. 
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Aproveitamento didáctico: cada docente realiza un mínimo de cinco actividades TIC 

significativas en cada materia ou módulo que imparte. A porcentaxe de docentes, 

participante no proxecto, que cumprirían este obxectivo debería de ser do 75%. 

Elaboración de contidos educativos TIC para compartir nas aulas. O criterio de aceptación 

sería que alomenos o 30% do profesorado tivese algún contido educativo TIC colgado na 

web dinámica do Instituto (acceso público), antes do mes de  abril 2009. 

Formación do profesorado no emprego das TIC na aula: Realización de sesións de 

docencia interna. O criterio de aceptación sería que o 90% das peticións de asesoramento 

foran atendidas. 

Realización de sesións de docencia externa. O criterio de aceptación sería que o 50% das 

peticións de asesoramento externo foran atendidas. 

Valoración que o profesorado fai do Plan de formación. O criterio de aceptación sería que 

o 90% do profesorado fixese unha valoración positiva. 

Acondicionamento de aulas de informáticas: antes do 1 de outubro deberían estar en 

marcha e funcionando (o prazo ampliaríase ao 1 de decembro en caso de poder contar co 

encerado electrónico e co proxector). 

Dinamización da páxina dinámica do Instituto: Funcionamento dos enlaces dos 

departamentos e seminarios da páxina pública (usuarios anónimos), cos módulos de 

publicación en inglés e en francés operativos. O Criterios de aceptación sería que o 80% 

dos enlaces sexan operativos antes do 20 de decembro 2008. 

Difusión do proxecto na comunidade escolar: Realización dun informe sobre o 

desenvolvemento do proxecto, a distribuír no seo da Comisión Pedagóxica e na área de 

acceso restrinxido ao profesorado da web. O Criterios de aceptación sería: 10 resumos 

distribuídos antes de finalizar o curso 2008/09. 

Transmisión ao alumnado das liñas xerais do proxecto TIC de centro. O criterio de 

aceptación sería distribuír uns trípticos sinxelos explicativos ao 100% dos grupos do 

centro, nas horas de titoría, antes do 31 de outubro 2008. 

Transmisión ás familias, ao Consello Escolar e á ANPA, de información sobre o proxecto 

TIC do Instituto. O Criterio de aceptación sería distribuír un resumo coincidindo cos 

Consellos Escolares ordinarios.  

Fomento na comunidade educativa da rede WIFI e incrementar os espazos de 
utilización da mesma: O Criterio de aceptación sería que o 100% dos ordenadores 

portátiles do centro e os particulares do profesorado dispoñan de acceso wireless con 

seguridade WPA2 antes do 1 decembro 2008. 
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Extensión do proxecto: 25.081 carácteres (con espazos, sen incluír índice 
interactivo nin o visto e prace) 
 
Vº e Pr. 
O Director       O Coordinador de Proxectos TIC 
 
 
Eugenio Ferrín Mata     Marcelino José Veiguela Fuentes
            
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


