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1. PFAC Abalar

2. Xustificación:

O claustro do IES David Buján acordou, a finais do curso 2010-2011, 
solicitar a incorporación do noso centro á rede Abalar. Daquela asumimos 
os compromisos de formación que agora queremos concretar neste PFAC.

Queremos, ademais, dar continuidade ás diferentes accións formativas 
levadas a cabo ao longo dos últimos cursos, nomeadamente no referido á 
integración das TIC na práctica docente.

3. Obxectivos:

• Dar resposta ás necesidades de formación do profesorado para a 
incorporación do noso centro á rede Abalar.

• Familiarizarnos co equipamento das aulas Abalar e favorecer unha 
reflexión sobre o uso adecuado do mesmo.

• Mellorar as competencias necesarias para usar as ferramentas 
dixitais na práctica docente.

• Promover entre o profesorado o intercambio a través de internet de 
experiencias educativas, materiais didácticos e curriculares, etc.

• Dotarnos das ferramentas necesarias que posibiliten o traballo 
colaborativo e a creación de comunidades de aprendizaxe.

• Potenciar o uso das aplicacións incluídas no proxecto das webs 
dinámicas: drupal (portal web do centro), coppermine (galerías de 
imaxes) e moodle (xestor de contidos e ferramenta de 
teleformación)

• Potenciar o uso de software libre e gratuíto.

4. Contidos:

1. Introdución á metodoloxía de proxectos. (Relator externo)

2. Introdución básica á aula Abalar.
2.1 O encerado dixital.
2.2 Os ultraportátiles do alumnado e o portátil do profesorado.
2.3 O armario de carga.
2.4 A rede wifi.

3. A web 2.0, un mundo de posibilidades. Ferramentas colaborativas de 
aplicación na aula e para compartir experiencias en rede. (Relator 
externo)
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4. Profundando no equipamento Abalar. (Relator externo)
4.1 A rede e o servidor Abalar.
4.2 (Instalación en local das) webs dinámicas (aula virtual, portal do 
centro): posibilidades.
4.3 Os blogues nas webs dinámicas con drupal.

5. Profundando no equipamento Abalar.
5.1 Xestor de recursos educativos no servidor.
5.2 Software Abalar.
5.3 iTalc.
5.4 Sigala.

6. A web 2.0 como fonte de actualización e autoformación permanente. Os 
entornas persoais de aprendizaxe. (Relator externo)

Sesións prácticas
Google: mapas, calendarios, Google Docs, Google Grupos, Google Sites, 
Google +...
Twitter
Ferramentas de audio e vídeo.

5. Metodoloxía: 

Crearemos un blogue con Drupal no portal do centro onde centralizaremos 
a información sobre a actividade do grupo ou grupos. O blogue estará 
accesible desde a páxina do centro e procuraremos actualizalo con 
frecuencia presentando iniciativas, persoas, páxinas de interese en 
relación co noso proxecto de formación. Tamén adiantaremos información 
sobre os relatores e relatoras, así como posibles materiais a consultar 
antes das sesións de formación.

A través do blogue proporemos ao grupo actividades concretas que 
despois terán a súa presentación nas sesións presenciais de carácter máis 
práctico que programamos.

Nas sesións presenciais procuraremos unha metodoloxía que combine a 
exposición de contidos coa realización práctica de actividades e que 
favoreza a participación.
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6. Organización de recursos

Queremos organizar grupos de traballo máis reducidos que ao longo do 
curso vaian traballando aspectos concretos do proxecto. Un grupo que xa 
parece constituído é o de persoas co rol de Administrador-a da páxina do 
centro. Este grupo comezará o seu traballo pola configuración dos 
módulos necesarios para que funcionen os blogues dentro das Webs 
Dinámicas. Tamén terá que crear un novo rol de “blogueiro-a” e asignarlle 
os permisos necesarios. O traballo deste grupo será accesible desde o 
blogue do proxecto. As suxestións poderán chegar, ben de forma directa, 
ben a través dos comentarios.

Todas as sesións presenciais realizaranse utilizando os equipos e as 
aplicacións da aula Abalar.

7. Proceso e criterios de avaliación:

Pretendemos facer da avaliación un proceso constante que permita 
mellorar e adaptar o plan de formación desde o seu deseño até a súa 
finalización e en todo o seu desenvolvemento. Os aspectos a avaliar 
serán: a consecución dos obxectivos, a selección e tratamentos dos 
contidos, a metodoloxía empregada, os formadores seleccionados, os 
recursos empregados, a coordinación e organización do curso, o grupo e 
cada un dos seus integrantes.

Na primeira reunión do grupo comprobaremos que o proxecto presentado 
se adapta ás nosas necesidades e ao longo do proceso de 
desenvolvemento faremos unha valoración do grao de consecución dos 
obxectivos, reformulándoos, se fose necesario. Finalmente faremos unha 
valoración da efectividade do proxecto de formación e da repercusión do 
mesmo na nosa práctica educativa e na comunidade educativa en xeral.

8. Temporalización:

Sesións presenciais
6 x 3 h = 18 horas

2ª sesión 30/11/11 Introdución á metodoloxía de proxectos

3ª sesión 20/12/11 A aula Abalar

5ª sesión 18/01/12 e 19/01/12 Equipamento Abalar (dous grupos)

6ª sesión 09/02/12 Ferramentas colaborativas

7ª sesión 29/02/12 Rede, servidor Abalar e blogues en WD

9ª sesión 18/04/12 Entornas persoais de aprendizaxe
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Sesións prácticas
3 x 2 h = 6 horas

1ª sesión 16/11/11 Presentación

4ª sesión 11/01/11 Profesorado con docencia directa na aula Abalar

8ª sesión 14/03/11 Sesión práctica

Avaliación, conclusións e memoria
Reunión do grupo (2 horas) para establecer as conclusións do proxecto de 
formación.

10ª sesión 10/05/12 avaliación

Sesións non presenciais
4 horas. En horario non presencial propoñerase a realización dalgunha 
actividade relacionada coas sesións prácticas (abrir unha conta en Twitter, 
seguir en Twitter determinadas persoas que teñan integrado as TIC na 
aula, utilizar algún dos recursos que nos ofrece Google...) Estas sesións 
estarán dirixidas desde o blogue do proxecto que crearemos desde as 
Webs Dinámicas con Drupal.

Total 30 horas

9. Orzamento:

Docencia: 720 €
Desprazamentos: 200 €
Material: 150 €

Cambre a 14 de outubro de 2011
O coordinador
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