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(Curso 2017/18)

4. Plan de introdución das TIC

PARTE I. INTRODUCIÓN

As TICs na educación

     A implantación das Tecnoloxías da Información e Comunicación ou TIC no ensino é cada vez
maior, aínda que unha boa parte do profesorado non teña as capacidades mínimas para o manexo
dos ordenadores a case ningún teña coñecementos das posibilidades para a súa aplicación ao ensino,
agás a repetición das metodoloxías de sempre no novo contexto (colgar da páxina da aula virtual os
apuntes de toda a vida ou os boletíns de problemas, en vez de entregalos fotocopiados aos alumnos).
     De aí que de nada serve investir en hardware e software se non se desenvolven tamén contidos
adaptados e servizos e, sobre todo, se non se fomenta a súa utilización.  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.

As TICs no IES Elviña

 Unha rede de alta velocidade conectada a internet con tres subredes, unha de administración,
outra para o profesorado e a terceira para o alumnado.

 Dúas  aulas  de  informática  (todas  delas  con  canón  proxector  e  pizarra  dixital)  con  20
ordenadores unha e 32 a outra, todos eles conectados a Internet de alta velocidade.

 Un aula de vídeo. 
 Cinco ordenadores na sala de profesores e un ordenador en cada departamento didáctico,

conectados a unha impresora en conserxería.
 Un ordenador na biblioteca para uso do profesorado e unha decena de terminais conectadas

a rede do centro para uso de todo o alumnado.
 Unha pizarra dixital unida a un proxector e a un ordenador portátil dotado dun  kit dixital

completo en linguaxe Debian proporcionado pola Consellería de Educación.
 Un posto wifi dispoñible para o profesorado na sala de profesores.
 Unha impresora dixital 3D.
 O IES Elviña dispón dunha páxina web (http://centros.edu.xunta.gal/centros/ieselvina) no

que se vai informando das actividades nas que participa o centro, que ten unha aula virtual
en moodle na que unha parte do profesorado publica contidos ou exercicios.

Histórico das TICs no IES Elviña

http://centros.edu.xunta.gal/centros/ieselvina
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 Ao longo do curso 2008-09 foron instalándose progresivamente nalgunhas aulas de 2º de
bacharelato e 1º e 2º da ESO un ordenador conectado a un canón e unha pantalla. 

 No curso 2009-10 foi completándose a distribución de ordenadores nas aulas de xeito que en
abril  de  2010 todas  as  aulas  de  bacharelato,  4º  e  3º  da  ESO teñen  ordenador  e  canón
proxector. 

 Tamén trasladouse o encerado dixital a unha aula distinta da de informática para que puidese
ser empregada polo profesorado sen ter  que ocupar  a  aula  de informática que ten unha
demanda moi alta.

 No  curso  2007-08  formáronse  dous  grupos  de  traballo  no  que  se  pretendía  conseguir
autonomía tecnolóxica no manexo das ferramentas administrativas e o profesorado ao longo
do curso tomou contacto co mantemento ou creación de cursos na aula virtual, emprego do
programa jclic, hot potatoes, etc.

 No  curso  2015/16,  aproveitando  a  Consellería  de  educación  fixo  un  forte  esforzo  de
modernización das aulas que permitou a implantación de pantallas proxectores e de pizarras
dixitais  en  todas  as  aulas  do  centro.  Asimesmo,  dotouse  cada  aula  dun  kit informático
completo  para  cada  aula  formado por  un Pc portátil  dotado dun importante  paquete  de
software libre no sistema operativo Debian.

 Desde o curso 2015/16 o centro conta cun profesor con cinco horas de adicación ás TICs.
 No curso 2017/18 abriuse unha nova aula de informática no soto, composta por 16 terminais

de ordenador que se unen aos 15 terminais ata agora dispoñibles na outra sala de informática
do baixo.  A esta  aula  hai  que  unir  outra  aula  na  Planta  0  que  conta  cunha  vintena  de
terminais.

 Como parte do esforzo da directiva do IES Plurilingüe Elviña para fornecer ao centro e ao
profesorado  dos  debidos  instrumentos  informáticos  para  a  súa  práctica  cotiá,  cómpre
salientar a creación na aula de profesores dunha conexión wifi aberta ao profesorado do IES
e da creación dunha nova terminal de ordenadores para uso dos docentes.

PARTE II. OBXECTIVOS DO PLAN DE TIC

Obxectivos xerais:

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

 Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas
TIC.

 Facilitar  o acceso a  esta ferramenta por parte  do alumnado con necesidade especiais  de
apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes.

 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  a  capacidade  de razoamento  do  alumnado,  a  súa  motivación e  o seu  afán  de
coñecemento.

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

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

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

 Potenciar a comunicación cos seus iguais.
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 Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación.

 Empregar  as  tecnoloxías  da  información e  a  comunicación para  o traballo  cotián  e  nas
actividades de aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades...

 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,  iniciativas...  en diversas redes  de colaboración
como a internet.

 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 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.

 Favorecer  a  superación  das  limitacións  de  acceso  ás  tecnoloxías  da  información  e  a
comunicación derivadas das desigualdades sociais.

Obxectivos específicos:

 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.).

 Configurar todas as IPs da nova rede do centro.
 Comezar a dotar de contidos a páxina web do centro.
 Redacción dun 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.
 Potenciar a consulta da base informatizada da Biblioteca, a cal se pode acceder mediante o

proxecto Meiga.
 Creación na biblioteca dunha mediateca a disposición do alumnado.
 Instalar  un  segundo encerado dixital,  mandada este  ano pola  Consellería  de  Educación,

noutra aula do primeiro ciclo da ESO.
 Coñecer os recursos TIC que ten actualmente o centro.
 Inculcar ao alumnado un uso respectuoso, responsable e solidario dos medios informáticos

do centro.
 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.
 Procurar o acceso o alumnado a Internet na aula de informática, xa que non todo o alumando

ten acceso a Internet na casa.
 Para manter  unha seguridade na rede interna do centro,  deberá haber,  cando menos,  un

computador seguro cun antivirus actualizado, co fin de purgar os pendrives, etc.
 Promover o uso da «nube»,  que os  arquivos  se atopen en internet  (Google docs)  ou se

transfiran por correo electrónico, para ter unha copia de seguridade e limitar os contaxios de
virus.
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 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.

 Integrar efectivamente as TIC no proceso de ensino e aprendizaxe.
 Concienciar ao alumnado e ao persoal docente das vantaxes de empregar o software libre,

concretamente o emprego da suite ofimática OpenOffice fronte a outras de pago.
 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.
 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.

PARTE III. DESENVOLVEMENTO DO PLAN

Infraestrutura dos recursos TIC no IES Elviña
     Con motivo de utilizar e aproveitar os recursos existentes no centro en beneficio do proxecto.
Proporase:

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

 Organizar os PCs da sá de profesores.
 Organizar e maximizar o uso das aulas TIC.
 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.
 Os computadores terán claves de acceso que impidan a súa instalación de programas por

parte do persoal non encargado do seu mantemento.  Estas claves estarán a disposición dos
membros do equipo das TIC.

Organización dos espazos do centro
     Actualmente  a  utilización  dos  recursos  TIC  para  a  docencia  no  centro  pódese  facer  en
prácticamente todas as aulas do centro.
No futuro preténdese:

Perfeccionar o acceso á rede desde as todas as aulas.
Maximizar o uso das aulas de informática e aumentar no posible a súa dotación de terminais;
de tal maneira que calquera profesor ou profesora poida utilizar, dentro do posible as aulas
TIC.
Aumentar e modernizar a dotación informática da sala de profesores.

Necesidades formativas do profesorado
     Para un correcto desenvolvemento do proxecto, o profesorado debería formarse no manexo das
TIC. No curso 2017-8, os profesores que forman parte da directiva están a facer un esforzo horario



      
      CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSI UNIVERSITARIA 
      IES PLURILINGÜE ELVIÑA
        San José de Calasanz, 6 - 15008 A Coruña. 
         lf: 981242911  Fax: 981154193  
         Correo-e: ies.elvina@edu.xunta.es

para impulsar entre todo o claustro o uso de todas as dispoñibilidades das plataformas informáticas
que a Xunta propón para os docentes.

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.

Difusión do proxecto o resto da comunidade
     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, que será o punto de información
actualizado sobre o propio centro.
     Tamén é importante a creación de aulas virtuais mediante Moodle na páxina web do centro. A
Biblioteca manterá un blog de Animación a Lectura asociado ao club de lectura do centro.
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ANEXOS

ANEXO I: NOVA REDE DE IPs DO IES Elviña
     Relación de IPs asignadas a cada ordenador do instituto. Non impreso neste documento. Para
calquera consulta porse en contacto cos membros do equipo das TIC.

ANEXO II: PROPOSTA DUN CURSO DAS TIC PARA PAIS. INFORMÁTICA PARA PAIS 
     Internet non é máis perigoso para os nosos fillos que a cidade onde viven, do mesmo xeito que
lles advirte que non se vaian con descoñecidos, que teñan coidado con certas rúas ou lugares, etc.,
internet debe afrontalo do mesma xeito, déalle información e preveña actividades de risco. 
Este curso vai destinado a que coñezan os diversos aspectos dun computador, o uso de internet así
como  programas  ou  aplicacións  web  que  utilizan  os  seus  fillos  cando  se  atopan  diante  do
computador, xeralmente navegando pola rede. 

     Os contidos son os seguintes: 

 Aprender a usar os compoñentes dun computador: Dende o manexo básico do rato, monitor,
CPU, etc... ata a realización de videoconferencias a través dunha webcam. Tamén se darán
unhas pequenas nocións do manexo do  sistema operativo Windows XP, prestando especial
atención na creación de diferentes contas de usuario mediante as cales pódese chegar a obter
un control case absoluto da súa computadora. 

 Aprender o manexo de programas: frecuentemente escoitarán aos seus fillos falar de 
programas como Messenger, Skype, Ares, Emule... explicarémoslles como coñecer de que
tratan, instalalos e usalos. 

 Aproveitar as vantaxes que nos ofrece internet: Aspectos tan interesantes como ler a prensa,
buscar  en enciclopedias,  escoitar  música,  ver  vídeos,  consultar  foros,  blogs...  todo iso e
moito máis é o que neste momento nos ofrece a web. 

 Aprender a creación de contas de correo: hoxe en día se vostede dispón dun computador con
acceso a internet, é bastante recomendado se quere comezar a navegar, a creación dunha
conta de correo electrónico con diversos fins: manter o contacto con parentes afastados,
fillos que están estudando lonxe, darse de alta en páxinas, foros de discusión, aplicacións.... 

 Coñecer os contornos onde navegan os seus fillos: a potencia de internet facilitou que se
cren novas redes sociais onde os seus fillos case con total seguridade atópanse inmersos.
Algunhas delas son Msn spaces, Tuenti, Facebook, Badoo... nelas a xente pódese comunicar,
poñer  fotos súas,  ver  fotos ou vídeos  dos  seus  amigos/contactos...  Sería  interesante que
coñecesen como se crea unha conta e o que se pode realizar cunha.

 Controlar o uso do computador: dun xeito sinxelo pode controlar as páxinas que os seus
fillos consultan habitualmente,  pode activar  a gravación de sesións do messenger,  ou se
necesita un control máis discreto, existen keyloggers (programas que gardan todo o tecleado
no computador e as páxinas web visitadas, chegando algún deles a enviar o gravado por e-
mail ao seu correo electrónico). 
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 Usar  bloqueadores  de  contido:  permítelle  bloquear  o  acceso  a  páxinas  que  conteñen
violencia, pornografía, etc., existen moitos servizos deste tipo na rede.   

 Controlar programas: se non quere que se executen programas perigosos ou que permiten
compartir  datos  do seu  computador  en internet,  instale  un “cortafuegos”  co  que  poderá
permitir ou negar o acceso de programas a internet. Do mesmo xeito que evitar ataques
phishing aos seus datos persoais na realización de compras, etc... a través da rede. 

     Estes  son algúns  dos  moitos  xeitos  que  se  coñecen hoxe en  día  para  poder  controlar  un
computador e en especial vixiar o uso que os seus fillos realicen do mesmo. 


