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1) Introdución descritiva do 
O I.E.S. Faro das Lúas é un Centro, creado no ano 2001,  no centro urbano de 
Vilanova de Arousa, localidade pertencente á provincia de Pontevedra na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Este municipio atópase no centro da ría de 
Arousa e enmarcado polo océano Atlántico e mais o río Umia, que acentúan as 
chairas dun concello que eleva a súa altura a medida que discorre cara ó interior, 
acadando o seu punto máis alto no cumio do monte Lobeira. 

Trátase dun I.E.S. pequeno de dúas liñas, cuns 170
aproximadamente, distribuídos do seguinte xeito no curso actual:

 

O alumnado procede do 
transporte escolar. As aldeas das parroquias das que procede o alumnado (András, 
Baión, Caleiro, San Miguel de Deiro, Tremoedo e Vilanova de Arousa ), teñen un 
número de habitantes moi reducido e moi disperso. Podemos dicir que o seu 
contacto con outros grupos da súa mesma idade, redúcese ó seu ámbito escolar e  
algúns utilizando as TIC´s, 
responsablemente. 
O contexto socio- económico é medio
nosas familias na súa meirande maioría reciben a axuda máxima para o fondo de 
libros e compra de material escolar. A i
baixa e a  maioría do noso alumnado aprende o uso das novas tecnoloxías no 
centro, polo que é un elemento motivador moi imp

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 Instituto de Ensino Secundario Faro das Lúas 

 

r/Cuxhaven , nº 7  -  36620  -  Vilanova de Arousa  

Tlfo.: 886 159230 -  FAX.: 886.159233  

e-mail : ies.faro.das.luas@edu.xunta.es 
 

Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

Introdución descritiva do contexto do centro. 
O I.E.S. Faro das Lúas é un Centro, creado no ano 2001,  no centro urbano de 
Vilanova de Arousa, localidade pertencente á provincia de Pontevedra na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Este municipio atópase no centro da ría de 

arcado polo océano Atlántico e mais o río Umia, que acentúan as 
chairas dun concello que eleva a súa altura a medida que discorre cara ó interior, 
acadando o seu punto máis alto no cumio do monte Lobeira.  

Trátase dun I.E.S. pequeno de dúas liñas, cuns 170 alumnos e alumnas  
aproximadamente, distribuídos do seguinte xeito no curso actual:

1º ESO 47 alumnos/as 

2º ESO 48 alumnos/as 

3º ESO 41 alumnos/as 

4º ESO 34 alumnos/as 

O alumnado procede do ámbito rural e a maior parte deles acoden ó Centro no 
transporte escolar. As aldeas das parroquias das que procede o alumnado (András, 
Baión, Caleiro, San Miguel de Deiro, Tremoedo e Vilanova de Arousa ), teñen un 
número de habitantes moi reducido e moi disperso. Podemos dicir que o seu 

upos da súa mesma idade, redúcese ó seu ámbito escolar e  
utilizando as TIC´s, pero queda moito camiño para ensinarlles a utilizalas 

económico é medio -baixo  (exposto así no índice ISEC), e as 
meirande maioría reciben a axuda máxima para o fondo de 

libros e compra de material escolar. A introdución da tecnoloxía nas casas é 
e a  maioría do noso alumnado aprende o uso das novas tecnoloxías no 

é un elemento motivador moi imp ortante . 
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O I.E.S. Faro das Lúas é un Centro, creado no ano 2001,  no centro urbano de 
Vilanova de Arousa, localidade pertencente á provincia de Pontevedra na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Este municipio atópase no centro da ría de 

arcado polo océano Atlántico e mais o río Umia, que acentúan as 
chairas dun concello que eleva a súa altura a medida que discorre cara ó interior, 

alumnos e alumnas  
aproximadamente, distribuídos do seguinte xeito no curso actual: 

e a maior parte deles acoden ó Centro no 
transporte escolar. As aldeas das parroquias das que procede o alumnado (András, 
Baión, Caleiro, San Miguel de Deiro, Tremoedo e Vilanova de Arousa ), teñen un 
número de habitantes moi reducido e moi disperso. Podemos dicir que o seu 

upos da súa mesma idade, redúcese ó seu ámbito escolar e  
pero queda moito camiño para ensinarlles a utilizalas 

(exposto así no índice ISEC), e as 
meirande maioría reciben a axuda máxima para o fondo de 

ntrodución da tecnoloxía nas casas é 
e a  maioría do noso alumnado aprende o uso das novas tecnoloxías no 

 Páxina web  
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2)  Xustificación da solicitude
O IES Faro das Lúas leva dende o curso 2010
Abalar en 1º e 2º de ESO, o que provocou, nestes anos, un cambio metodolóxico e 
un  maior interese no uso da tecnoloxía nas aulas a nivel xeral do centro. 

No curso 2011-2012 realizouse un grupo de traballo para aprender a traballar e 
avaliar as competencias 
creara a necesidade de introducir 
elaborar información e para crear os produtos finais das tarefas integradas. Ao 
mesmo tempo, desde o equipo de biblioteca do Centro, impulsouse o traballo con 
proxectos documentáis integrados

Todo isto levou a ser  un centro que aposta pola innovación educativa, aplicando 
novas tecnoloxías a proxectos interdisciplinares integrados nos últimos anos, 
esforzo que se veu correspondido co 
2016, ó proxecto “Buscando a Valle”, coa creacíon dun roteiro  con puntos de 
realidade aumentada, des

 

 

Video explicativo do centro: 

 

Neste curso implementouse
alumnado e o profesorado. 

Ademais introducíronse técnicas de 
Plickers, ...) e empregáronse as 
materias, ademais do us
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Xustificación da solicitude  
O IES Faro das Lúas leva dende o curso 2010-2011, desenvolvendo o programa 
Abalar en 1º e 2º de ESO, o que provocou, nestes anos, un cambio metodolóxico e 
un  maior interese no uso da tecnoloxía nas aulas a nivel xeral do centro. 

2012 realizouse un grupo de traballo para aprender a traballar e 
competencias básicas. Este novo enfoque metodolóxico fixo que se 

creara a necesidade de introducir ferramentas tecnolóxicas na aula
e para crear os produtos finais das tarefas integradas. Ao 

mesmo tempo, desde o equipo de biblioteca do Centro, impulsouse o traballo con 
proxectos documentáis integrados .   

Todo isto levou a ser  un centro que aposta pola innovación educativa, aplicando 
novas tecnoloxías a proxectos interdisciplinares integrados nos últimos anos, 
esforzo que se veu correspondido co premio da Plataforma Proyecta en xuño de 

ó proxecto “Buscando a Valle”, coa creacíon dun roteiro  con puntos de 
realidade aumentada, deseñados e impresos en 3D. 

Video explicativo do centro: https://www.youtube.com/watch?v=wQqrijbaP6k&t=13s

Neste curso implementouse este proxecto cunha valoración moi positiva entre o 
alumnado e o profesorado.  

Ademais introducíronse técnicas de gamificación na aula (Kahoot, Classcraft, 
Plickers, ...) e empregáronse as tablets na elaboración de vídeos en varias 
materias, ademais do uso ordinario do equipamento ABALAR. 
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2011, desenvolvendo o programa 
Abalar en 1º e 2º de ESO, o que provocou, nestes anos, un cambio metodolóxico e 
un  maior interese no uso da tecnoloxía nas aulas a nivel xeral do centro.  

2012 realizouse un grupo de traballo para aprender a traballar e 
básicas. Este novo enfoque metodolóxico fixo que se 

ferramentas tecnolóxicas na aula  para tratar e 
e para crear os produtos finais das tarefas integradas. Ao 

mesmo tempo, desde o equipo de biblioteca do Centro, impulsouse o traballo con 

Todo isto levou a ser  un centro que aposta pola innovación educativa, aplicando 
novas tecnoloxías a proxectos interdisciplinares integrados nos últimos anos, 

premio da Plataforma Proyecta en xuño de 
ó proxecto “Buscando a Valle”, coa creacíon dun roteiro  con puntos de 

https://www.youtube.com/watch?v=wQqrijbaP6k&t=13s 

este proxecto cunha valoración moi positiva entre o 

(Kahoot, Classcraft, 
na elaboración de vídeos en varias 
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O Centro fixo un gran esforzo en facer 
un sinal de identidade . Debido a isto realizouse unha  
tanto orzamentario  (adquirindo material tecnolóxico: 
visualizadores de documentos, cámaras, estudio chroma, …), 
profesorado e alumnado  no centro (realizáronse sesións formativas por parte do 
profesorado do equipo TIC ao resto do claustro e  creouse un grupo TIC de 
alumnado) e de xestión  

 

Coma consecuencia de todo isto, temos un centro onde as tecnoloxías se integran 
no aprendizaxe de xeito ordinario nas aulas, e a solicitude do proxecto E
para a utilización de materiais dixitais na aula é un paso
innovación tecnolóxica, e que se integrará con normalidade no traballo diario do 
centro. 
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O Centro fixo un gran esforzo en facer do uso cotiá das tecnoloxía na aula como 
. Debido a isto realizouse unha  gran inversión

(adquirindo material tecnolóxico: tablets, carro con portátiles, 
visualizadores de documentos, cámaras, estudio chroma, …), 
profesorado e alumnado  no centro (realizáronse sesións formativas por parte do 
profesorado do equipo TIC ao resto do claustro e  creouse un grupo TIC de 

 de recursos. 

Coma consecuencia de todo isto, temos un centro onde as tecnoloxías se integran 
no aprendizaxe de xeito ordinario nas aulas, e a solicitude do proxecto E
para a utilización de materiais dixitais na aula é un paso máis na liña básica de 
innovación tecnolóxica, e que se integrará con normalidade no traballo diario do 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

 

           Páxina 4  

do uso cotiá das tecnoloxía na aula como 
gran inversión  neste eido, 

tablets, carro con portátiles, 
visualizadores de documentos, cámaras, estudio chroma, …), formativo  a 
profesorado e alumnado  no centro (realizáronse sesións formativas por parte do 
profesorado do equipo TIC ao resto do claustro e  creouse un grupo TIC de 

Coma consecuencia de todo isto, temos un centro onde as tecnoloxías se integran 
no aprendizaxe de xeito ordinario nas aulas, e a solicitude do proxecto E-DIXGAL 

máis na liña básica de 
innovación tecnolóxica, e que se integrará con normalidade no traballo diario do 
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3) Obxectivos  
1. Utilización da TAC´s coma medio motivador e canle p ara adquisición 

de contidos e competencias clave
a. Seleccionar e empregar na au

o proceso de aprendizaxe.
b. Mellorar a eficiencia dos diferentes métodos didácticos empregados 

na aula. 
c. Motivar ao alumnado potenciando  a súa creatividade e 

incrementando as súas habilidades multitarea.
d. Fomentar a c

aprendan a sacar partido de internet como fonte de información e 
recursos cara unha aprendizaxe permanente.

e. Crear sinerxias entre o profesorado para a creación de proxectos 
interdisciplinares de alfabetiz
servizo. 

2. Aprendizaxe da utilización correcta das novas tecno loxías
a. Ensinar ao alumnado a avaliar e seleccionar fontes de información e 

ferramentas tecnolóxicas en función da súa utilidade para acometer 

tarefas específicas.

b. Coñecer  os diferentes motores de busca de información e bases de 

datos e saber elixir aqueles que responden mellor ás necesidades de 

información de cada tarefa.

c. Ensinar a empregar os medios dixitais para comunicarse, crear, 

compartir,  public

público. 

d. Fomentar no alumnado o uso dos recursos tecnolóxicos dispoñibles 

có fin de resolver os problemas reais dun xeito eficiente.

e. Dar a coñecer ao alumnado os dereitos e liberdades que asisten ás  

persoas no mundo dixital.

f. Explicar ao alumnado  as normativas sobre os dereitos de 

as licencias de uso e publicación da información.

3. Mellorar a opinión e a  implicación das familias
a. Reducir o impacto dos custes da compra de

familias. 

b. Minimizar o peso das mochilas do alumnado.

c. Responsabilizar á familia no 
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Utilización da TAC´s coma medio motivador e canle p ara adquisición 
de contidos e competencias clave  

Seleccionar e empregar na aula ferramentas tecnolóxicas que faciliten 
o proceso de aprendizaxe. 
Mellorar a eficiencia dos diferentes métodos didácticos empregados 

Motivar ao alumnado potenciando  a súa creatividade e 
incrementando as súas habilidades multitarea. 
Fomentar a curiosidade do alumnado para que, de forma autónoma, 
aprendan a sacar partido de internet como fonte de información e 
recursos cara unha aprendizaxe permanente. 
Crear sinerxias entre o profesorado para a creación de proxectos 
interdisciplinares de alfabetización informacional e de aprendizaxe e 

Aprendizaxe da utilización correcta das novas tecno loxías
Ensinar ao alumnado a avaliar e seleccionar fontes de información e 

ferramentas tecnolóxicas en función da súa utilidade para acometer 

específicas. 

Coñecer  os diferentes motores de busca de información e bases de 

datos e saber elixir aqueles que responden mellor ás necesidades de 

información de cada tarefa. 

Ensinar a empregar os medios dixitais para comunicarse, crear, 

compartir,  publicar contidos e contribuír ao coñecemento de dominio 

Fomentar no alumnado o uso dos recursos tecnolóxicos dispoñibles 

có fin de resolver os problemas reais dun xeito eficiente.

Dar a coñecer ao alumnado os dereitos e liberdades que asisten ás  

persoas no mundo dixital. 

Explicar ao alumnado  as normativas sobre os dereitos de 

as licencias de uso e publicación da información. 

Mellorar a opinión e a  implicación das familias  
Reducir o impacto dos custes da compra de material escolar nas 

Minimizar o peso das mochilas do alumnado. 

nsabilizar á familia no  traballo académico do seus fillos/as.
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Utilización da TAC´s coma medio motivador e canle p ara adquisición 

la ferramentas tecnolóxicas que faciliten 

Mellorar a eficiencia dos diferentes métodos didácticos empregados 

Motivar ao alumnado potenciando  a súa creatividade e 

uriosidade do alumnado para que, de forma autónoma, 
aprendan a sacar partido de internet como fonte de información e 

Crear sinerxias entre o profesorado para a creación de proxectos 
ación informacional e de aprendizaxe e 

Aprendizaxe da utilización correcta das novas tecno loxías  
Ensinar ao alumnado a avaliar e seleccionar fontes de información e 

ferramentas tecnolóxicas en función da súa utilidade para acometer 

Coñecer  os diferentes motores de busca de información e bases de 

datos e saber elixir aqueles que responden mellor ás necesidades de 

Ensinar a empregar os medios dixitais para comunicarse, crear, 

ar contidos e contribuír ao coñecemento de dominio 

Fomentar no alumnado o uso dos recursos tecnolóxicos dispoñibles 

có fin de resolver os problemas reais dun xeito eficiente. 

Dar a coñecer ao alumnado os dereitos e liberdades que asisten ás  

Explicar ao alumnado  as normativas sobre os dereitos de  autor e 

material escolar nas 

do seus fillos/as. 
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4. Normalizar o uso das novas  tecnoloxías de comunica ción nas  familias 
e co centro.  

a. Fomentar o uso de aplicación Abalar como medio de comu

coas familias.

b. Fomentar o seguimento das familias das redes sociais do Centro.

c. Potenciar o uso da páxina web do Centro.

d. Realizar sesións informativas para as familias sobre o uso das 

tecnoloxías.

5. Divulgar a experiencia educativa para promocionar
dixitais na aula  

a. Crear blogs que sirvan como diarios de aprendizaxe do alumnado.

b. Crear  blogs de difusión dos proxectos realizados.

c. Difundir as actividades realizadas nas redes sociais do Centro 

(Twitter, Instagram)

d. Promocionar a utilizac

a lectura, de novidades e do club de lectura, como ferramentas para 

promover a lectura e a “Hora de Ler”.

6. Formar a todo o profesorado do Centro no uso das TA C
a. Realizar un PFPP relacionado coas TAC

b. Realizar sesións informativas sobre o material do Proxecto E

e o entorno EVA.

c. Comprometer ó profesorado de participar na formación ofrecida pola 

Consellería relacionada co programa E
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Normalizar o uso das novas  tecnoloxías de comunica ción nas  familias 

Fomentar o uso de aplicación Abalar como medio de comu

coas familias. 

Fomentar o seguimento das familias das redes sociais do Centro.

Potenciar o uso da páxina web do Centro. 

Realizar sesións informativas para as familias sobre o uso das 

tecnoloxías. 

Divulgar a experiencia educativa para promocionar  

Crear blogs que sirvan como diarios de aprendizaxe do alumnado.

Crear  blogs de difusión dos proxectos realizados. 

Difundir as actividades realizadas nas redes sociais do Centro 

(Twitter, Instagram) 

Promocionar a utilización do blog da biblioteca, os blogs de animación 

a lectura, de novidades e do club de lectura, como ferramentas para 

promover a lectura e a “Hora de Ler”. 

Formar a todo o profesorado do Centro no uso das TA C
Realizar un PFPP relacionado coas TAC 

esións informativas sobre o material do Proxecto E

e o entorno EVA. 

Comprometer ó profesorado de participar na formación ofrecida pola 

Consellería relacionada co programa E-DIXGAL. 
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Normalizar o uso das novas  tecnoloxías de comunica ción nas  familias 

Fomentar o uso de aplicación Abalar como medio de comunicación 

Fomentar o seguimento das familias das redes sociais do Centro. 

Realizar sesións informativas para as familias sobre o uso das 

 uso de materiais 

Crear blogs que sirvan como diarios de aprendizaxe do alumnado. 

Difundir as actividades realizadas nas redes sociais do Centro 

ión do blog da biblioteca, os blogs de animación 

a lectura, de novidades e do club de lectura, como ferramentas para 

Formar a todo o profesorado do Centro no uso das TA C 

esións informativas sobre o material do Proxecto E-DIXGAL 

Comprometer ó profesorado de participar na formación ofrecida pola 
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4) Experiencia educativa coas TIC no centro.  
No IES Faro das Lúas levamos uns anos facendo do uso das TAC´s un sinal de 
identidade do Centro: 

ADMINISTRACIÓN 

● 
● 

● 
● 

● 

● 

DOCENCIA 

● 

● 

● 
● 

● 

● 
● 

● 

● 
● 
● 
● 

● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
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Experiencia educativa coas TIC no centro.   
No IES Faro das Lúas levamos uns anos facendo do uso das TAC´s un sinal de 

 Utilización do XADE na xestión administrativa do Centro.
 Envío das faltas diarias  de asistencia e convivencia a través 

dunha plataforma de xestión de  SMS (Trendoo).
 Uso da plataforma Meiga na xestión da biblioteca escolar.
 Uso institucionalizado das novas tecnoloxías para a xestión 

docente coas contas propias do centro (convocatorias, 
enquisas, traballo colaborativo, etc). 

 Uso da páxina web actualizada como eixo da información 
institucional e de novas do centro. 

 Uso da G-Suite para comunicarse e elaborar documentos 
compartidos. 

 Somos un centro Google for Education  
Suite  dende o ano 2013.  

 Utilización xeralizada e progresiva (incrementouse o número de 
cursos máis 10% no último ano) da aula virtual do centro

 Uso do equipamento Abalar en 1º e 2º de ESO.
 Uso dos portátiles e canon proxectores que están instalados en 

tódalas aulas do centro.  

 Uso da G-Suite  para comunicarse e elaborar documentos 
compartidos en traballos propios das materias.

 Uso da plataforma Classcraft para gamificar a aula.
 Alumnado de 3º e 4º utilizaron a técnica chroma 

videos explicativos este curso escolar. 
 Uso de Software libre : Exelearning, Jclic, ardora, Inkscape, 

Blender, Openshot, Audacity, etc… 
 Actividades interactivas: www.iessuel.es/ccnn/
 USO da app Remind  
 Alumnado de 4º elaborou páxinas web con 
 Uso de técnicas de deseño asistido por ordenador en 3D e 

impresión en 3D. 
 Alumnado de 4º creou videotitoriais empregando diferentes app 

(ExplainEverithing, Touchcast, Tellagami
 Alumnado de 4º creou un libro electrónico
 Alumnado de 2º elaborou vídeos da temática do Bulling. 
 Alumnado de 1º creou imaxes interactivas.
 Alumnado de 1º, 3º e 4º emprega habitualmente 
 Alumnado de 4º agrupados en equipos  fixeron 
 Alumnado de Lingua Castelá realiza habitualmente 

presentacións dixitais sobre distintos contidos.
 Moito profesorado usa cadernos dixitais de xestión

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

 

           Páxina 7  

No IES Faro das Lúas levamos uns anos facendo do uso das TAC´s un sinal de 

Utilización do XADE na xestión administrativa do Centro. 
Envío das faltas diarias  de asistencia e convivencia a través 

ión de  SMS (Trendoo). 
Uso da plataforma Meiga na xestión da biblioteca escolar. 
Uso institucionalizado das novas tecnoloxías para a xestión 
docente coas contas propias do centro (convocatorias, 

alizada como eixo da información 

Suite para comunicarse e elaborar documentos 

 e utilizamos  o  G-

e progresiva (incrementouse o número de 
aula virtual do centro . 

Uso do equipamento Abalar en 1º e 2º de ESO. 
Uso dos portátiles e canon proxectores que están instalados en 

nicarse e elaborar documentos 
compartidos en traballos propios das materias. 

para gamificar a aula. 
chroma para realizar 

Exelearning, Jclic, ardora, Inkscape, 

www.iessuel.es/ccnn/ e CNICE. 

Alumnado de 4º elaborou páxinas web con Google sites . 
técnicas de deseño asistido por ordenador en 3D e 

Alumnado de 4º creou videotitoriais empregando diferentes app 
ExplainEverithing, Touchcast, Tellagami ) 

libro electrónico . 
da temática do Bulling.  

imaxes interactivas.  

Alumnado de 1º, 3º e 4º emprega habitualmente Classroom . 
Alumnado de 4º agrupados en equipos  fixeron blogs  

Alumnado de Lingua Castelá realiza habitualmente 
stintos contidos. 

cadernos dixitais de xestión   
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ALUMNADO 

● 

● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

FAMILIAS 

● 

● 

● 
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 O alumnado de 1º e 2º de ESO utiliza os d
diariamente  na aula 

 O alumnado de 3º e 4º de ESO utilizan o carro con 12 portátiles 
diariamente nas aulas. 

 Alumnado de 4º ten polo menos unha sesión na aula de 
informática nalgunhas materias optativas. 

 Creouse un grupo TICS de alumnado axudante no centro.
 Gran parte do alumnado participou en diversos Obradoiros  

relacionados coas TIC´s no recreos dinámicos
 Todo o alumnado utiliza con asiduidade as 

para realizar tarefas multimedia.  
 Emprego das tablets para a realización de vídeos e  grabación 

de textos no Club de Lectura. 
 Emprego das tablets para documentar as actividades que se 

realizan non Centro. 

 Envío das faltas diarias  de asistencia e convivencia a 
través dunha plataforma de xestión de  SMS (Trendoo).

 Uso institucionalizado das contas propias do centro 
(convocatorias, enquisas, traballo colaborativo, etc)
membros do Consello, Clubs e ANPA. 

 Páxina propia da ANPA integrada na páxina do centro.
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

 

           Páxina 8  

O alumnado de 1º e 2º de ESO utiliza os dispositivos Abalar 

O alumnado de 3º e 4º de ESO utilizan o carro con 12 portátiles 

de 4º ten polo menos unha sesión na aula de 

Creouse un grupo TICS de alumnado axudante no centro. 
Gran parte do alumnado participou en diversos Obradoiros  

recreos dinámicos . 
ado utiliza con asiduidade as tablets  do centro 

Emprego das tablets para a realización de vídeos e  grabación 

as actividades que se 

Envío das faltas diarias  de asistencia e convivencia a 
través dunha plataforma de xestión de  SMS (Trendoo). 
Uso institucionalizado das contas propias do centro 
(convocatorias, enquisas, traballo colaborativo, etc) para 

Páxina propia da ANPA integrada na páxina do centro. 
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5) Modelo organizativo e metodolóxico previsto para o 
desenvolvemento do proxecto e para garantir a súa c ontinuidade. 

Para realizar un proxecto de integración de Tecnoloxías da Información e 
Comunicación na aula coma este, partimos dunha estratexia educativa global e 
integradora definida con obxectivos e medidas claramente determinados.

Así poderemos maximizar o 
profesorado  e na modernización do ensi
e administrativa) co fin de 

a) Organización dos recursos
i) Recursos materias

O equipamento, nos primeiros dias
alumnado de 1º e 2º  de ESO seguindo as instrucións e os modelos xa creados 
(ANEXO 2). Ademais na primeira titoría do curso se formará o alumnado nas 
normas de uso no centro e na casa do equipamento E

No mes de setembro realizarase unha reunión coas familias, para explicar o 
proxecto E-DIXGAL, e para que firmen o 
do equipamento no centro e na casa.  (

No curso 2017-18, o alumnado de 1º de ESO utilizará os ultr
recibir o novo equipamento.

ii) Recursos humanos
 

Contamos cun profesorado con ganas de innovar e que participa activamente en 
múltiples actividades e proxectos. O claustro considera que xeneralizar o uso das 
TAC´s é un reto ineludible no futuro inmediato e por iso mostrou este grande 
interese en participar en E
problemas de conectividade, que afortunadamente xa superamos.

O alumnado do IES Faro das Lúas é un alumnado
fundamentado nunha baixa motivación na escola, pero que, co uso da tecnoloxía 
na aula, estamos a cambiar esta tendencia nos últimos anos e con salto ó 
programa E-DIXGAL pretendemos darlle un novo impulso a esta liña de trabal

As familias do noso Concello valoran de xeito moi positivo a implantación da 
tecnoloxía nas aulas e a formación responsable do uso das novas tecnoloxías. 
Ademais é evidente que lles encanta a idea de entrar no programa E
engadir ó anteriormente exposto, poder aforrar o custe dos libros de texto.
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Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

Modelo organizativo e metodolóxico previsto para o 
desenvolvemento do proxecto e para garantir a súa c ontinuidade. 

Para realizar un proxecto de integración de Tecnoloxías da Información e 
Comunicación na aula coma este, partimos dunha estratexia educativa global e 
integradora definida con obxectivos e medidas claramente determinados.

Así poderemos maximizar o aproveitamento dos recursos , a 
modernización do ensi no  (actividade docente, de aprendizaxe 

e administrativa) co fin de mellorar as competencias do noso alumnado

Organización dos recursos  
Recursos materias  

O equipamento, nos primeiros dias do curso,  será asignado individualmente ó 
alumnado de 1º e 2º  de ESO seguindo as instrucións e os modelos xa creados 

). Ademais na primeira titoría do curso se formará o alumnado nas 
normas de uso no centro e na casa do equipamento E-DIXGAL.  

mes de setembro realizarase unha reunión coas familias, para explicar o 
DIXGAL, e para que firmen o documento de responsabilidade

do equipamento no centro e na casa.  (ANEXO 1). 

18, o alumnado de 1º de ESO utilizará os ultraportátiles Abalar ata 
recibir o novo equipamento. 

Recursos humanos  

Contamos cun profesorado con ganas de innovar e que participa activamente en 
múltiples actividades e proxectos. O claustro considera que xeneralizar o uso das 

é un reto ineludible no futuro inmediato e por iso mostrou este grande 
interese en participar en E-DIXGAL, e non o  fixemos con anterioridade polos 
problemas de conectividade, que afortunadamente xa superamos.

O alumnado do IES Faro das Lúas é un alumnado de baixo rendemento académico 
fundamentado nunha baixa motivación na escola, pero que, co uso da tecnoloxía 
na aula, estamos a cambiar esta tendencia nos últimos anos e con salto ó 

DIXGAL pretendemos darlle un novo impulso a esta liña de trabal

As familias do noso Concello valoran de xeito moi positivo a implantación da 
tecnoloxía nas aulas e a formación responsable do uso das novas tecnoloxías. 
Ademais é evidente que lles encanta a idea de entrar no programa E

e exposto, poder aforrar o custe dos libros de texto.
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Modelo organizativo e metodolóxico previsto para o 
desenvolvemento do proxecto e para garantir a súa c ontinuidade.  

Para realizar un proxecto de integración de Tecnoloxías da Información e 
Comunicación na aula coma este, partimos dunha estratexia educativa global e 
integradora definida con obxectivos e medidas claramente determinados. 

, a formación do 
(actividade docente, de aprendizaxe 

mellorar as competencias do noso alumnado . 

do curso,  será asignado individualmente ó 
alumnado de 1º e 2º  de ESO seguindo as instrucións e os modelos xa creados 

). Ademais na primeira titoría do curso se formará o alumnado nas 
 

mes de setembro realizarase unha reunión coas familias, para explicar o 
documento de responsabilidade  de uso 

aportátiles Abalar ata 

Contamos cun profesorado con ganas de innovar e que participa activamente en 
múltiples actividades e proxectos. O claustro considera que xeneralizar o uso das 

é un reto ineludible no futuro inmediato e por iso mostrou este grande 
DIXGAL, e non o  fixemos con anterioridade polos 

problemas de conectividade, que afortunadamente xa superamos. 

de baixo rendemento académico 
fundamentado nunha baixa motivación na escola, pero que, co uso da tecnoloxía 
na aula, estamos a cambiar esta tendencia nos últimos anos e con salto ó 

DIXGAL pretendemos darlle un novo impulso a esta liña de traballo. 

As familias do noso Concello valoran de xeito moi positivo a implantación da 
tecnoloxía nas aulas e a formación responsable do uso das novas tecnoloxías. 
Ademais é evidente que lles encanta a idea de entrar no programa E-DIXGAL ó 

e exposto, poder aforrar o custe dos libros de texto. 
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b) Planificación
 

Curso 2017/18 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 

Curso 2018/19 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 

c) Metodoloxía
Queremos aproveitar o proxecto E
metodoloxía tradicional por unha metodoloxía participativa e activa, baseada no 
modelo de traballo por proxectos interdisciplinares, que se leva implantando no 
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Planificación  

 Implantación do proxecto E-DIXGAL en 1º de ESO (dous 
grupos con 55 alumnos/as aprox.) con un total de 1
en formato dixital. 

 Realización dun Programa de Formación en Centros,
formar ó profesorado no EVA e minimizar as diferencias de 
competencias dixitais entre o profesorado do centro.

 Xornadas informativas en setembro de 2017 ás familias  do 
alumnado de 1º de ESO sobre o programa E

 Xornadas formativas en setembro de 2017 ao profesorado de 
1º de ESO sobre o programa E-DIXGAL. 

 Reunión  da CCP en setembro de 2017  sobre o programa E
DIXGAL: normas de utilización, programacións didácticas, 
metodoloxía común, avaliación. 

 Reunións de seguemento e coordinación do proxecto cada 
dous meses. 

 Realización de enquisas de valoración ás familias e ao 
alumnado. 

 Implantación do proxecto E-DIXGAL en 2º de ESO (dous 
grupos con 55 alumnos/as aprox.) con un total de 1
en formato dixital () 

 Realización dun Programa de Formación en Centros, para 
formar ó profesorado no EVA e minimizar as diferencias de 
competencias dixitais entre o profesorado do centro.

 Xornadas informativas en setembro de 2017 ás familias  do 
alumnado de 1º  e 2º de ESO sobre o programa E

 Realización dun Programa de Formación en Centros, para 
formar ó profesorado no EVA e minimizar as diferencias de 
competencias dixitais entre o profesorado do centro.

 Xornadas informativas en setembro de 2017 ás familias  do 
alumnado de 1º de ESO sobre o programa E

 Xornadas formativas en setembro de 2017 ao profesorado de 
1º de ESO sobre o programa E-DIXGAL. 

 Reunión  da CCP en setembro de 2017  sobre o programa E
DIXGAL: normas de utilización, programacións didácticas, 
metodoloxía común, avaliación. 

 Reunións de seguemento e coordinación do proxecto cada 
dous meses. 

 Realización de enquisas de valoración ás familias e ao 
alumnado. 

Metodoloxía  
Queremos aproveitar o proxecto E-DIXGAL para continuar cambiando a 

nal por unha metodoloxía participativa e activa, baseada no 
modelo de traballo por proxectos interdisciplinares, que se leva implantando no 
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DIXGAL en 1º de ESO (dous 
grupos con 55 alumnos/as aprox.) con un total de 12 materias 

Formación en Centros,  para 
formar ó profesorado no EVA e minimizar as diferencias de 
competencias dixitais entre o profesorado do centro. 
Xornadas informativas en setembro de 2017 ás familias  do 
alumnado de 1º de ESO sobre o programa E-DIXGAL. 

ormativas en setembro de 2017 ao profesorado de 

Reunión  da CCP en setembro de 2017  sobre o programa E-
DIXGAL: normas de utilización, programacións didácticas, 

ordinación do proxecto cada 

Realización de enquisas de valoración ás familias e ao 

DIXGAL en 2º de ESO (dous 
grupos con 55 alumnos/as aprox.) con un total de 12 materias 

Realización dun Programa de Formación en Centros, para 
formar ó profesorado no EVA e minimizar as diferencias de 
competencias dixitais entre o profesorado do centro. 
Xornadas informativas en setembro de 2017 ás familias  do 

re o programa E-DIXGAL 

Realización dun Programa de Formación en Centros, para 
formar ó profesorado no EVA e minimizar as diferencias de 
competencias dixitais entre o profesorado do centro. 
Xornadas informativas en setembro de 2017 ás familias  do 

de 1º de ESO sobre o programa E-DIXGAL. 
Xornadas formativas en setembro de 2017 ao profesorado de 

Reunión  da CCP en setembro de 2017  sobre o programa E-
DIXGAL: normas de utilización, programacións didácticas, 

Reunións de seguemento e coordinación do proxecto cada 

Realización de enquisas de valoración ás familias e ao 

DIXGAL para continuar cambiando a 
nal por unha metodoloxía participativa e activa, baseada no 

modelo de traballo por proxectos interdisciplinares, que se leva implantando no 
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centro nos últimos anos.

O alumnado terá maior protagonismo no proceso ensinanza
que aumentar a súa responsabilidade e autonomía, tendo que velar tamén polo 
coidado do material E-DIXGAL. 

Os departamentos incluirán nas súas programacións didácticas os distintos 
materiais que utilizarán no EVA de E
para cada materia. 

Como se recolle na nosa concreción curricular partiremos do nivel de 

desenvolvemento do alumno/a  (socioafectivo, persoal e cognitivo) e 

adaptarémonos aos seus ritmos de aprendizaxe tentando conectar cos seus 

intereses e necesidades. Para isto é fundamental o uso das tecnoloxías xa que  

que para o noso alumnado constitúen algo  máis ca un recurso, son unha das súas 

formas habituais de comunicación e relación.  Se queremos emocionalos  para 

conectar cos seus intereses é preciso

proceso didáctico. Na mesma liña partirase dos coñecementos previos para, a 

partir de aí, ir engarzando os novos contidos obxecto de aprendizaxe. 

Dáse prioridade a comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe 

mecánica e memorística. Só así se poderá poñer en práctica o aprendido e 

transferir esa aprendizaxe á vida real. Fomentarase a reflexión persoal e crítica 

sobre todo o realizado. O alumnado deberá ser crítico coa información que manexe 

chegando a conclusións propias e reelaborando a aprendizaxe para facer desta 

unha verdadeira aprendizaxe significativa e funcional. 

Do mesmo xeito que o anterior tenderá a dárselle máis importancia ao proceso que 

ao resultado, o que implica valorar a participación 

cando non chegue a un resultado completamente satisfactorio. O profesorado 

deixará de ser un mero transmisor de contidos para converterse nun mediador, un 

guía que oriente os diferentes procesos na procura desa maior autonomía

alumnado. Trátase dunha ensinanza activa que procure a autonomía progresiva do 

discente ao tempo que lle da a este maior responsabilidade, deixándolle que tome 

decisións acordes coa súa maduración e desenvolvemento. Potenciaremos o 

traballo cooperativo, interdisciplinar e de aprendizaxe e servizo e as actividades 

participativas combinándoas con outras de tipo individual. 
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O alumnado terá maior protagonismo no proceso ensinanza-aprendizaxe
que aumentar a súa responsabilidade e autonomía, tendo que velar tamén polo 

DIXGAL.  

Os departamentos incluirán nas súas programacións didácticas os distintos 
materiais que utilizarán no EVA de E-DIXGAL, así como a metodoloxía

Como se recolle na nosa concreción curricular partiremos do nivel de 

desenvolvemento do alumno/a  (socioafectivo, persoal e cognitivo) e 

adaptarémonos aos seus ritmos de aprendizaxe tentando conectar cos seus 

sidades. Para isto é fundamental o uso das tecnoloxías xa que  

que para o noso alumnado constitúen algo  máis ca un recurso, son unha das súas 

formas habituais de comunicación e relación.  Se queremos emocionalos  para 

conectar cos seus intereses é preciso integralas de xeito natural no día a día do 

proceso didáctico. Na mesma liña partirase dos coñecementos previos para, a 

partir de aí, ir engarzando os novos contidos obxecto de aprendizaxe. 

Dáse prioridade a comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe 

mecánica e memorística. Só así se poderá poñer en práctica o aprendido e 

transferir esa aprendizaxe á vida real. Fomentarase a reflexión persoal e crítica 

sobre todo o realizado. O alumnado deberá ser crítico coa información que manexe 

conclusións propias e reelaborando a aprendizaxe para facer desta 

unha verdadeira aprendizaxe significativa e funcional.  

Do mesmo xeito que o anterior tenderá a dárselle máis importancia ao proceso que 

ao resultado, o que implica valorar a participación e o esforzo do alumnado aínda 

cando non chegue a un resultado completamente satisfactorio. O profesorado 

deixará de ser un mero transmisor de contidos para converterse nun mediador, un 

guía que oriente os diferentes procesos na procura desa maior autonomía

alumnado. Trátase dunha ensinanza activa que procure a autonomía progresiva do 

discente ao tempo que lle da a este maior responsabilidade, deixándolle que tome 

decisións acordes coa súa maduración e desenvolvemento. Potenciaremos o 

, interdisciplinar e de aprendizaxe e servizo e as actividades 

participativas combinándoas con outras de tipo individual.  
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aprendizaxe, tendo 
que aumentar a súa responsabilidade e autonomía, tendo que velar tamén polo 

Os departamentos incluirán nas súas programacións didácticas os distintos 
DIXGAL, así como a metodoloxía específica 

Como se recolle na nosa concreción curricular partiremos do nivel de 

desenvolvemento do alumno/a  (socioafectivo, persoal e cognitivo) e 

adaptarémonos aos seus ritmos de aprendizaxe tentando conectar cos seus 

sidades. Para isto é fundamental o uso das tecnoloxías xa que  

que para o noso alumnado constitúen algo  máis ca un recurso, son unha das súas 

formas habituais de comunicación e relación.  Se queremos emocionalos  para 

integralas de xeito natural no día a día do 

proceso didáctico. Na mesma liña partirase dos coñecementos previos para, a 

partir de aí, ir engarzando os novos contidos obxecto de aprendizaxe.  

Dáse prioridade a comprensión dos contidos fronte á aprendizaxe puramente 

mecánica e memorística. Só así se poderá poñer en práctica o aprendido e 

transferir esa aprendizaxe á vida real. Fomentarase a reflexión persoal e crítica 

sobre todo o realizado. O alumnado deberá ser crítico coa información que manexe 

conclusións propias e reelaborando a aprendizaxe para facer desta 

Do mesmo xeito que o anterior tenderá a dárselle máis importancia ao proceso que 

e o esforzo do alumnado aínda 

cando non chegue a un resultado completamente satisfactorio. O profesorado 

deixará de ser un mero transmisor de contidos para converterse nun mediador, un 

guía que oriente os diferentes procesos na procura desa maior autonomía do 

alumnado. Trátase dunha ensinanza activa que procure a autonomía progresiva do 

discente ao tempo que lle da a este maior responsabilidade, deixándolle que tome 

decisións acordes coa súa maduración e desenvolvemento. Potenciaremos o 

, interdisciplinar e de aprendizaxe e servizo e as actividades 
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Incorporaremos de forma progresiva as “

tentaremos lograr esa utopía que ven sendo “

aprendizaxe lúdica  que poida ter nos xogos de rol, a gamificación, as novas 

tecnoloxías... uns grandes aliados.

A inclusión  dos materias dixitais e o uso das Tecnoloxías do Aprendizaxe e 
Coñecemento proporcionará as seguintes vantaxes:

● Mellora a motivación do alumnado e profesorado, E
oportunidade para ilusionarse cos cambios metodolóxicos e a u
activa de dispositivos TIC´s

● Facilitará o traballo interdisciplinar
Documental Integrado 
temática é “o mar e Vilanova” )

● Permite empregar modelos de ensinanza baseadas na investigación e 
tratamento da información e na experimentación.(CCL e CMCT)

● Mellora a autonomía e responsabilidade  do alumn
● Facilita a atención á diversidade, podendo flexibilizar os materias  do cada 

Entorno Virtual de Aprendizaxe para cada alumno/a.
● Permite introducir a 
● Axuda a introducir a 
● Fomenta a creatividade 
● Axuda a empregar 

 

 

6) Designación da persoa coordinadora do proxecto, que  será tamén 
da coordinación Abalar.
 

A persoa designada para será coordinadora do proxecto é a profesora 
Rodríguez Fernández ,
educativa, uso das TAC´s e xestión educativa como se detallará máis adiante.

Ademais aportará ó proxecto unha grande dose de ilusión e  traballo como ven 
desenvolvendo no IES Faro das Lúas dend
definitivo no centro. 

Contará cunha asignación semanal de tres horas para a xestión do proxecto, que 
consideramos insuficiente pero é o máximo que podemos asignar, debido ós 
axustes de recursos humanos que sufrimos no
contará co co apoio do equipo da dinamización TIC, que contará, entre outros, con 
Diego Abarca, director do centro e outros dous profesores pertencerán  á 
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Incorporaremos de forma progresiva as “flipped clasroom ” ou aulas invertidas e 

tentaremos lograr esa utopía que ven sendo “aprender 

aprendizaxe lúdica  que poida ter nos xogos de rol, a gamificación, as novas 

tecnoloxías... uns grandes aliados. 

A inclusión  dos materias dixitais e o uso das Tecnoloxías do Aprendizaxe e 
Coñecemento proporcionará as seguintes vantaxes: 

lora a motivación do alumnado e profesorado, E-DIXGAL será unha 
oportunidade para ilusionarse cos cambios metodolóxicos e a u
activa de dispositivos TIC´s . 

traballo interdisciplinar , podendo traballar o Proxecto 
Documental Integrado do Centro mellor (para o vindeiro curso 2017
temática é “o mar e Vilanova” ) 
Permite empregar modelos de ensinanza baseadas na investigación e 
tratamento da información e na experimentación.(CCL e CMCT)
Mellora a autonomía e responsabilidade  do alumnado (CSIEE  e CAA)
Facilita a atención á diversidade, podendo flexibilizar os materias  do cada 
Entorno Virtual de Aprendizaxe para cada alumno/a. 
Permite introducir a metodoloxía da clase invertida . 
Axuda a introducir a aprendizaxe baseada en proxectos  

creatividade do alumnado. 
Axuda a empregar ludificación na aula . 

Designación da persoa coordinadora do proxecto, que  será tamén 
da coordinación Abalar.  

A persoa designada para será coordinadora do proxecto é a profesora 
Fernández ,  unha profesora con ampla experiencia na innovación 

educativa, uso das TAC´s e xestión educativa como se detallará máis adiante.

Ademais aportará ó proxecto unha grande dose de ilusión e  traballo como ven 
desenvolvendo no IES Faro das Lúas dende o ano 2009 data que obtivo o destino 

Contará cunha asignación semanal de tres horas para a xestión do proxecto, que 
consideramos insuficiente pero é o máximo que podemos asignar, debido ós 
axustes de recursos humanos que sufrimos nos últimos anos.De tódolos xeitos, 
contará co co apoio do equipo da dinamización TIC, que contará, entre outros, con 
Diego Abarca, director do centro e outros dous profesores pertencerán  á 
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” ou aulas invertidas e 

aprender xogando”,  unha 

aprendizaxe lúdica  que poida ter nos xogos de rol, a gamificación, as novas 

A inclusión  dos materias dixitais e o uso das Tecnoloxías do Aprendizaxe e 

DIXGAL será unha 
oportunidade para ilusionarse cos cambios metodolóxicos e a utilización 

, podendo traballar o Proxecto 
do Centro mellor (para o vindeiro curso 2017-18 a 

Permite empregar modelos de ensinanza baseadas na investigación e 
tratamento da información e na experimentación.(CCL e CMCT) 

ado (CSIEE  e CAA) 
Facilita a atención á diversidade, podendo flexibilizar os materias  do cada 

 (ABP). 

Designación da persoa coordinadora do proxecto, que  será tamén 

A persoa designada para será coordinadora do proxecto é a profesora Ana Mª 
unha profesora con ampla experiencia na innovación 

educativa, uso das TAC´s e xestión educativa como se detallará máis adiante. 

Ademais aportará ó proxecto unha grande dose de ilusión e  traballo como ven 
e o ano 2009 data que obtivo o destino 

Contará cunha asignación semanal de tres horas para a xestión do proxecto, que 
consideramos insuficiente pero é o máximo que podemos asignar, debido ós 

s últimos anos.De tódolos xeitos, 
contará co co apoio do equipo da dinamización TIC, que contará, entre outros, con 
Diego Abarca, director do centro e outros dous profesores pertencerán  á 
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dinamización TIC. 

A súa formación é moi ampla:

Participación, coordinación ou docencia en accións formativas 

Participación : 
● Convivencia e conflictividade nos centros educativos  (curso 2002
● A resolución de experiencias e problemas científicos e técnicos cunha folla 

matemática (curso 2004
● Cine para convivir: O cine como obxecto de coñecemento e como recurso 

didáctico na educación para a paz. (curso 2004
● IV Xornadas sobre a transversalidade na educación: educar para a cidadanía. 

(curso 2004-2005)
● Oitavo Foro galego de educación para a
● Grupo de traballo: Plan de dinamización da biblioteca do centro (curso 2005

2006) 
● O software libre como ferramenta de traballo no ámbito educativo (curso 2006

2007) 
● Entrans. A lingua galega e a traducción do software libre para

2006-2007) 
● A aprendizaxe cooperativa como recurso e os valores da diversidade cultural 

(curso 2006-2007)
● As matemáticas nos medios de comunicación e no mercado (curso 2006
● Uso didáctico do Portal Educativo do Instituto Galego de 

2008) 
● Resolución de problemas (curso 2007
● Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia 2007 (curso 2007
● Programa Cuale: formación complementaria da aprendizaxe en linguas 

estranxeiras (curso 2007
● II Encontros de bibliotecas escolares de Galicia 2008 (curso 2008
● As tecnoloxías da información e comunicación na atención educativa ao 

alumnado con necesidades específica (curso 2009 
● A ciencia hoxe. Bicentenario de Dawin e ano internacional da astronomía (cur

2009-2010) 
● GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas (curso 2011
● Scribus. Edición Abalar (curso 2011
● Proxecto de asesoramento e formación en centros: Ensinanza e avaliación por 

competencias (curso 2011
● Elaboración de materiais didác

2012) 
● I Xornadas de desenvolvemento dos Contratos
● Fase A1 Proxecto COMBAS Galicia 2012
● Traballando co software dos portátiles Abalar (curso 2012
● II Xornadas de desenvolv
● Xornadas "ESCOL@TIC.2014" (curso 2013
● A aprendizaxe cooperativa na aula para a atención á diversidade (curso 2013

2014) 
● ARBAX. Prevención do bullying nas aulas (curso 2013
● Fase A2 Proxecto COMBAS 
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A súa formación é moi ampla: 

Participación, coordinación ou docencia en accións formativas  

Convivencia e conflictividade nos centros educativos  (curso 2002
A resolución de experiencias e problemas científicos e técnicos cunha folla 
matemática (curso 2004- 2005) 
Cine para convivir: O cine como obxecto de coñecemento e como recurso 
didáctico na educación para a paz. (curso 2004-2005) 
IV Xornadas sobre a transversalidade na educación: educar para a cidadanía. 

2005) 
Oitavo Foro galego de educación para a igualdade (curso 2005
Grupo de traballo: Plan de dinamización da biblioteca do centro (curso 2005

O software libre como ferramenta de traballo no ámbito educativo (curso 2006

Entrans. A lingua galega e a traducción do software libre para Galicia (curso 

A aprendizaxe cooperativa como recurso e os valores da diversidade cultural 
2007) 

As matemáticas nos medios de comunicación e no mercado (curso 2006
Uso didáctico do Portal Educativo do Instituto Galego de Estatística (curso 2007

Resolución de problemas (curso 2007-2008) 
Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia 2007 (curso 2007
Programa Cuale: formación complementaria da aprendizaxe en linguas 
estranxeiras (curso 2007-2008) 

bliotecas escolares de Galicia 2008 (curso 2008
As tecnoloxías da información e comunicación na atención educativa ao 
alumnado con necesidades específica (curso 2009 - 2010) 
A ciencia hoxe. Bicentenario de Dawin e ano internacional da astronomía (cur

GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas (curso 2011-2012)
Scribus. Edición Abalar (curso 2011- 2012) 
Proxecto de asesoramento e formación en centros: Ensinanza e avaliación por 
competencias (curso 2011-2012) 
Elaboración de materiais didácticos con exe-learning. Edición Abalar (curso 2011

I Xornadas de desenvolvemento dos Contratos-Programa 
Fase A1 Proxecto COMBAS Galicia 2012-2013. CFR Pontevedra
Traballando co software dos portátiles Abalar (curso 2012-2013)
II Xornadas de desenvolvemento dos Contratos-Programa (curso 2013
Xornadas "ESCOL@TIC.2014" (curso 2013-2014) 
A aprendizaxe cooperativa na aula para a atención á diversidade (curso 2013

ARBAX. Prevención do bullying nas aulas (curso 2013-2014) 
Fase A2 Proxecto COMBAS Galicia 2013-2014. CFR Pontevedra (curso 2013
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Convivencia e conflictividade nos centros educativos  (curso 2002-2003) 
A resolución de experiencias e problemas científicos e técnicos cunha folla 

Cine para convivir: O cine como obxecto de coñecemento e como recurso 

IV Xornadas sobre a transversalidade na educación: educar para a cidadanía. 

igualdade (curso 2005-2006) 
Grupo de traballo: Plan de dinamización da biblioteca do centro (curso 2005-

O software libre como ferramenta de traballo no ámbito educativo (curso 2006-

Galicia (curso 

A aprendizaxe cooperativa como recurso e os valores da diversidade cultural 

As matemáticas nos medios de comunicación e no mercado (curso 2006-2007) 
Estatística (curso 2007-

Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia 2007 (curso 2007-2008) 
Programa Cuale: formación complementaria da aprendizaxe en linguas 

bliotecas escolares de Galicia 2008 (curso 2008-2009) 
As tecnoloxías da información e comunicación na atención educativa ao 

A ciencia hoxe. Bicentenario de Dawin e ano internacional da astronomía (curso 

2012) 

Proxecto de asesoramento e formación en centros: Ensinanza e avaliación por 

learning. Edición Abalar (curso 2011-

2013. CFR Pontevedra 
2013) 

Programa (curso 2013-2014) 

A aprendizaxe cooperativa na aula para a atención á diversidade (curso 2013-

2014. CFR Pontevedra (curso 2013-
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2014) 
● Las competencias clave: de las corrientes europeas a la práctica docente en las 

aulas (curso 2013-
● PFPP 2014/2015 36024203 
● Obradoiro de iniciación á programación

2015) 
● III Xornadas de desenvolvemento dos Contratos
● III Encontros de centros para unha convivencia positiva (curso 2014
● Dale la vuelta a tu clase (Flipped Classroom) (curso 2015
● Xornada para o fomento das vocacións STEM en GalicIa (curso 2015
● EscolaTAC (secundaria e bacharelato) (curso 2015
● Titoría entre iguais (curso 2015
● IV Xornadas de desenvolvemento dos Contratos
● Traballando o currículo no ámbito matemático, científico e tecnolóxico (curso 

2015-2016) 
● PFPP 2015/2016 36024203 
● Aprendizaxe baseada en proxectos (curso 2015
● Roteiro paisaxes imaxinarias, lugares auténticos no Anxo negro de Ma

(curso 2015-2016)
Impartidas : 

● Fase IV: Integración das TIC nas aulas, (integración das tecnoloxías Abalar na 
aula) (curso 2010-

 

Traballo acreditado relacionado coa integración das  TIC na educación 

● Grupo de traballo: Recursos e 
(curso 2009-2010)

● Fase I: Dinamizadores e dinamizadoras TIC nos centros educativos (curso 2010
2011) 

● Formación de coordinadores e coordinadoras Abalar dos centros educativos. 
Fase II (curso 2010

● II Congeso Escuela 2.0 (curso 2010
● Congreso Formación e competencias na nova sociedade. tecnoloxías da 

información e comunicación (curso 2011
● Administradora da páxina web e aula virtual do IES Faro das Lúas desde o curso 

2010- 2011 
● Administradora da 
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Las competencias clave: de las corrientes europeas a la práctica docente en las 
-2014) 

PFPP 2014/2015 36024203 - IES FARO DAS LÚAS (curso 2014
Obradoiro de iniciación á programación con Scratch e App Inventor (curso 2014

III Xornadas de desenvolvemento dos Contratos-Programa (curso 2014
III Encontros de centros para unha convivencia positiva (curso 2014
Dale la vuelta a tu clase (Flipped Classroom) (curso 2015-2016)
Xornada para o fomento das vocacións STEM en GalicIa (curso 2015
EscolaTAC (secundaria e bacharelato) (curso 2015-2016) 
Titoría entre iguais (curso 2015-2016) 
IV Xornadas de desenvolvemento dos Contratos-Programa (curso 2015

currículo no ámbito matemático, científico e tecnolóxico (curso 

PFPP 2015/2016 36024203 - IES FARO DAS LÚAS (curso 2015
Aprendizaxe baseada en proxectos (curso 2015-2016) 
Roteiro paisaxes imaxinarias, lugares auténticos no Anxo negro de Ma

2016) 

Fase IV: Integración das TIC nas aulas, (integración das tecnoloxías Abalar na 
-2011) 

Traballo acreditado relacionado coa integración das  TIC na educación 

Grupo de traballo: Recursos e aplicacións para a dinamización da web do centro 
2010) 

Fase I: Dinamizadores e dinamizadoras TIC nos centros educativos (curso 2010

Formación de coordinadores e coordinadoras Abalar dos centros educativos. 
Fase II (curso 2010-2011) 

geso Escuela 2.0 (curso 2010-2011) 
Congreso Formación e competencias na nova sociedade. tecnoloxías da 
información e comunicación (curso 2011-2012) 
Administradora da páxina web e aula virtual do IES Faro das Lúas desde o curso 

Administradora da G-Siute do instituto desde 2013. 
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Las competencias clave: de las corrientes europeas a la práctica docente en las 

IES FARO DAS LÚAS (curso 2014-2015) 
con Scratch e App Inventor (curso 2014-

Programa (curso 2014-2015) 
III Encontros de centros para unha convivencia positiva (curso 2014-2015) 

2016) 
Xornada para o fomento das vocacións STEM en GalicIa (curso 2015-2016) 

Programa (curso 2015-2016) 
currículo no ámbito matemático, científico e tecnolóxico (curso 

IES FARO DAS LÚAS (curso 2015-2016) 

Roteiro paisaxes imaxinarias, lugares auténticos no Anxo negro de Manuel Gago 

Fase IV: Integración das TIC nas aulas, (integración das tecnoloxías Abalar na 

Traballo acreditado relacionado coa integración das  TIC na educación  

aplicacións para a dinamización da web do centro 

Fase I: Dinamizadores e dinamizadoras TIC nos centros educativos (curso 2010-

Formación de coordinadores e coordinadoras Abalar dos centros educativos. 

Congreso Formación e competencias na nova sociedade. tecnoloxías da 

Administradora da páxina web e aula virtual do IES Faro das Lúas desde o curso 
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 Experiencia na coordinación de proxectos ou grupos de traballo.

● Grupo de traballo: “Elaboración de materiais de matemáticas para o 1º e 2º curso 
da ESO” (curso 2003

● Coordinación en centros do Programa Abalar (curso
● Coordinación en centros do Programa Abalar (curso 2011
● Coordinadores para a formación en centros 2014

 Participación en proxectos que integren metodoloxía s didácticas innovadoras na 
educación  

● Plans de Mellora da Calidade da Educación de
curso 2006-2007.

● Programa de mellora do éxito escolar
● Proxecto de innovación para un uso educativo das tecnoloxías da 

información e comunicación (curso 2008
● Programa de mellora do éxito escolar
● Contratos -Programa curso 2013
● Plans de formación permanente do profesorado curso 2014
● Contratos -Programa curso 2014
● Contratos -Programa curso 2015
● Plans de formación permanente do profesorado curso 2015

 

7) Premios relacionados coa integración das TIC na aul a e outra 
experiencia acreditable que se considere relevante en relación coa 
integración das TIC nas aulas

 

● O proxecto do noso centro 
III Proyecta- Innovación
Santiago Rey Fernández
polo alumnado (ABP), no que colaboraron 9 departamentos didácticos e 
onde se creou un roteiro virtual e físico, con puntos de realidade 
aumentada(deseñados e impresos en 3D) . Neste proxecto as TAC´s tiñan 
un papel fundamental.

● 1º Premio 2016 “Lingua de namorar”
a través da rede. 
renovar o formato das cart

● Traballo este curso 2016
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Experiencia na coordinación de proxectos ou grupos de traballo.

Grupo de traballo: “Elaboración de materiais de matemáticas para o 1º e 2º curso 
da ESO” (curso 2003-2004) 
Coordinación en centros do Programa Abalar (curso 2010
Coordinación en centros do Programa Abalar (curso 2011
Coordinadores para a formación en centros 2014 

Participación en proxectos que integren metodoloxía s didácticas innovadoras na 

Plans de Mellora da Calidade da Educación de Centros Educativos para o 
2007. 

Programa de mellora do éxito escolar-centros (curso 2008
Proxecto de innovación para un uso educativo das tecnoloxías da 
información e comunicación (curso 2008-2009) 
Programa de mellora do éxito escolar- centros (curso 2009

Programa curso 2013-2014 
Plans de formación permanente do profesorado curso 2014-2015

Programa curso 2014-2015 
Programa curso 2015-2016 

Plans de formación permanente do profesorado curso 2015

Premios relacionados coa integración das TIC na aul a e outra 
experiencia acreditable que se considere relevante en relación coa 
integración das TIC nas aulas  

O proxecto do noso centro  “Buscando a Valle”  foi premiado  no concurso 
Innovación  da Fundación Amancio Ortega e da Fundación 

Santiago Rey Fernández-Latorre. É un proxecto xestionado integramente 
polo alumnado (ABP), no que colaboraron 9 departamentos didácticos e 
onde se creou un roteiro virtual e físico, con puntos de realidade 

ada(deseñados e impresos en 3D) . Neste proxecto as TAC´s tiñan 
un papel fundamental. 
1º Premio 2016 “Lingua de namorar”   mensaxe de amor en lingua galega 
a través da rede. Neste certame tiñan que utilizar a TICs  e o galego para 
renovar o formato das cartas de amor. 

este curso 2016-17 no programa de innovación educativa 
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Experiencia na coordinación de proxectos ou grupos de traballo.  

Grupo de traballo: “Elaboración de materiais de matemáticas para o 1º e 2º curso 

2010-2011) 
Coordinación en centros do Programa Abalar (curso 2011-2012) 

Participación en proxectos que integren metodoloxía s didácticas innovadoras na 

Centros Educativos para o 

centros (curso 2008-2009) 
Proxecto de innovación para un uso educativo das tecnoloxías da 

ntros (curso 2009-2010) 

2015 

Plans de formación permanente do profesorado curso 2015-2016 

Premios relacionados coa integración das TIC na aul a e outra 
experiencia acreditable que se considere relevante en relación coa 

foi premiado  no concurso 
Fundación Amancio Ortega e da Fundación 

Latorre. É un proxecto xestionado integramente 
polo alumnado (ABP), no que colaboraron 9 departamentos didácticos e 
onde se creou un roteiro virtual e físico, con puntos de realidade 

ada(deseñados e impresos en 3D) . Neste proxecto as TAC´s tiñan 

mensaxe de amor en lingua galega 
Neste certame tiñan que utilizar a TICs  e o galego para 

programa de innovación educativa 
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Xermolón , utilizando as novas tecnoloxías para facer estudos 
da alimentación do entorno do Centro. 

● Traballo, nos dous últimos cursos escolares, no
educativa Quérote+,
información en temas de autoestima, educación afectivo
convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos espazos de ocio. 

 

8)  Actividades de formación 
ou innovación, seminarios, grupos de traballo, etcé tera), e outras 
relacionadas coas TIC desenvoltas no centro durante  os últimos 
cinco anos.  

● Grupo de traballo: Recursos e aplicacións para a dinamización da web do 
centro  

● Proxecto de asesoramento e formación en centros: Ensinanza e avaliación 
por competencias (curso 2011

● Proxecto COMBAS Fase A1 Galicia 2012
● Proxecto COMBAS Fase A2 Galicia 2013
● PFPP 2014/2015 36024203 

conflitos 
● PFPP 2015/2016 36024203 

escolar 
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Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

, utilizando as novas tecnoloxías para facer estudos 
da alimentación do entorno do Centro.  

nos dous últimos cursos escolares, no programa de innovación 
Quérote+,  utilizando as novas tecnoloxías para dar formación e 

información en temas de autoestima, educación afectivo
convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos espazos de ocio. 

Actividades de formación permanente (proxectos de formación 
ou innovación, seminarios, grupos de traballo, etcé tera), e outras 
relacionadas coas TIC desenvoltas no centro durante  os últimos 

Grupo de traballo: Recursos e aplicacións para a dinamización da web do 

Proxecto de asesoramento e formación en centros: Ensinanza e avaliación 
por competencias (curso 2011-2012) 
Proxecto COMBAS Fase A1 Galicia 2012-2013 
Proxecto COMBAS Fase A2 Galicia 2013-2014 
PFPP 2014/2015 36024203 - IES Faro das Lúas Resolución pacífica 

PFPP 2015/2016 36024203 - IES Faro das Lúas: Traballando en mediación 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA  

 

           Páxina 16  

, utilizando as novas tecnoloxías para facer estudos estatísticos 

programa de innovación 
utilizando as novas tecnoloxías para dar formación e 

información en temas de autoestima, educación afectivo-sexual e 
convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos espazos de ocio.  

permanente (proxectos de formación 
ou innovación, seminarios, grupos de traballo, etcé tera), e outras 
relacionadas coas TIC desenvoltas no centro durante  os últimos 

Grupo de traballo: Recursos e aplicacións para a dinamización da web do 

Proxecto de asesoramento e formación en centros: Ensinanza e avaliación 

esolución pacífica de 

IES Faro das Lúas: Traballando en mediación 



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

    

9)  Tipo de conexión á rede, indicando a súa velocidade  de baixada 
nominal e real. 

Dende febreiro de 2017 o IES Faro das Lúas conta cunha conexión de fibra unha 
velocidade nominal de baixada de 200Mb e real de 172 Mb
comprobarse no seguinte gráfico:

Este aumento de velocidade foi determinante para solicitar E
no ano 2015 xa  houbo unha valoración de participar no programa, pero nalquel 
momento cunha velocidade menor de 5 Mb era inviable. Neste momento o centro 
ten as características técnicas e de recursos humanos ideais para desenvolver o 
programa E-DIXGAL. 
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Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

Tipo de conexión á rede, indicando a súa velocidade  de baixada 
nominal e real.  

Dende febreiro de 2017 o IES Faro das Lúas conta cunha conexión de fibra unha 
elocidade nominal de baixada de 200Mb e real de 172 Mb

comprobarse no seguinte gráfico: 

Este aumento de velocidade foi determinante para solicitar E-DIXGAL, posto que 
no ano 2015 xa  houbo unha valoración de participar no programa, pero nalquel 
momento cunha velocidade menor de 5 Mb era inviable. Neste momento o centro 
ten as características técnicas e de recursos humanos ideais para desenvolver o 
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Tipo de conexión á rede, indicando a súa velocidade  de baixada 

Dende febreiro de 2017 o IES Faro das Lúas conta cunha conexión de fibra unha 
elocidade nominal de baixada de 200Mb e real de 172 Mb como pode 

 

DIXGAL, posto que 
no ano 2015 xa  houbo unha valoración de participar no programa, pero nalquel 
momento cunha velocidade menor de 5 Mb era inviable. Neste momento o centro 
ten as características técnicas e de recursos humanos ideais para desenvolver o 
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10) Nome das materias que se impartirán en dixital na E ducación 
Secundaria Obrigator

1º ESO  (curso 2017_2018)       

● Lingua Castelá 
● Lingua Galega 
● Inglés 
● Ed. Plástica 
● Bioloxía e Xeoloxía
● Francés 

2º ESO  (curso 2018_2019)     

● Lingua Castelá 
● Lingua Galega 
● Inglés 
● Tecnoloxía 
● Física e Química  
● Francés 
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Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

Nome das materias que se impartirán en dixital na E ducación 
Secundaria Obrigator ia. 

1º ESO  (curso 2017_2018)                   12  MATERIAS

Bioloxía e Xeoloxía  

● Matemáticas 
● Investigación e Trat. Información
● Ed. Física 
● Titoría 
● Relixión- Valores Éticos
● Xeografía e Historia

2º ESO  (curso 2018_2019)                     12 MATERIAS

 

● Matemáticas 
● Promoc. de estilos de vida 

saudables 
● Ed. Física 
● Titoría 
● Relixión- Valores Éticos
● Xeografía e Historia
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Nome das materias que se impartirán en dixital na E ducación 

MATERIAS 

Investigación e Trat. Información  

Valores Éticos  
Xeografía e Historia  

MATERIAS 

Promoc. de estilos de vida 

Valores Éticos  
Xeografía e Historia  
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11) Procedemento de avaliación interna do desenvolvemen to do 
proxecto, especificando os indicadores de logro vin culados aos 
obxectivos propostos

  

Utilización da TAC´s coma medio motivador e canle para adquisición de 
contidos e competencias chave

a.            Seleccionar e empregar na aula 
ferramentas tecnolóxicas que faciliten o 
proceso de aprendizaxe. 

b.            Mellorar a eficiencia dos diferentes 
métodos didácticos empregados na aula.

c.            Motivar ao alumnado potenciando  a 
súa creatividade e incrementando as súas 
habilidades multitarea. 

d.            Fomentar a curiosidade do 
alumnado para que, de forma autónoma, 
aprendan a sacar partido de internet como 
fonte de información e recursos ca
aprendizaxe permanente. 

e. Crear sinerxias entre o profesorado para a 
creación de proxectos interdisciplinares de 
alfabetización informacional e de 
aprendizaxe e servizo. 
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Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

Procedemento de avaliación interna do desenvolvemen to do 
proxecto, especificando os indicadores de logro vin culados aos 
obxectivos propostos . 

INDICADORES DE LOGRO

coma medio motivador e canle para adquisición de 
contidos e competencias chave  

Seleccionar e empregar na aula 
ferramentas tecnolóxicas que faciliten o 

 

● Mellora do 5% o porcentaxe de 
alumnado que promociona
seguinte curso (acada as 
competencias)
anterior. 

● Reducción do 5 % o alumno que 
suspende máis de 
respecto o ano anterior.

●  Nota mellor de 3 (escala 0
media da  enquisa final
alumnado. 

● Nota mellor de 3 (escala 0
media da  enquisa final
profesorado. 

Mellorar a eficiencia dos diferentes 
métodos didácticos empregados na aula.  

Motivar ao alumnado potenciando  a 
súa creatividade e incrementando as súas 

Fomentar a curiosidade do 
alumnado para que, de forma autónoma, 
aprendan a sacar partido de internet como 
fonte de información e recursos ca ra unha 

Crear sinerxias entre o profesorado para a 
creación de proxectos interdisciplinares de 
alfabetización informacional e de 

● Creación de dun proxecto 
interdisciplinar
cursos cunha participación 
como mínimo do 75% dos 
departamentos e 100% do 
alumnado . 
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Procedemento de avaliación interna do desenvolvemen to do 
proxecto, especificando os indicadores de logro vin culados aos 

INDICADORES DE LOGRO 

coma medio motivador e canle para adquisición de 

Mellora do 5% o porcentaxe de 
alumnado que promociona  ó 
seguinte curso (acada as 
competencias) , respecto o ano 

Reducción do 5 % o alumno que 
suspende máis de 7 materias, 
respecto o ano anterior.  
Nota mellor de 3 (escala 0 -5) na 

enquisa final  do 

Nota mellor de 3 (escala 0 -5) na 
enquisa final  do 

Creación de dun proxecto 
interdisciplinar  nos vindeiros 
cursos cunha participación 
como mínimo do 75% dos 
departamentos e 100% do 
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Aprendizaxe da utilización correcta das novas tecno loxías

a. Ensinar ao alumnado a avaliar e 
seleccionar fontes de información e 
ferramentas tecnolóxicas en función da súa 
utilidade para acometer tarefas específicas.

b.   Coñecer  os diferentes motores de 
busca de información e bases de datos e 
saber elixir aqueles que responden mellor 
ás necesidades de información de cada 
tarefa. 

c. Ensinar a empregar os medios dixitais 
para comunicarse, compartir,  publicar 
contidos e contribuír ao coñecemento de 
dominio público. 

d. Fomentar no alumnado o uso dos 
recursos tecnolóxicos dispoñibles có fin de 
resolver os problemas reais dun xeito 
eficiente. 

e.  Dar a coñecer ao alumnado os dereitos e 
liberdades que         asisten ás  persoas no 
mundo dixital. 
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Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

INDICADORES DE LOGRO

Aprendizaxe da utilización correcta das novas tecno loxías  

a. Ensinar ao alumnado a avaliar e 
seleccionar fontes de información e 
ferramentas tecnolóxicas en función da súa 
utilidade para acometer tarefas específicas.  

  Todo o profesorado de 1º de ESO 
(e 2ºESO no 2018/19) considera 
que polo menos o 80% do 
alumnado mellorou a súa C

b.   Coñecer  os diferentes motores de 
información e bases de datos e 

saber elixir aqueles que responden mellor 
ás necesidades de información de cada 

c. Ensinar a empregar os medios dixitais 
para comunicarse, compartir,  publicar 
contidos e contribuír ao coñecemento de 

Todo o profesorado de 1º de ESO  
verifica que todo o alumnado de 1º de 
ESO  (e 2ºESO no 2018/19) realizou 
correctamente ao longo do curso:

- Envío de correos electrónicos
- Compartir documentos
- Realizar documentos 

compartidos 
- Unha entrada nun blog
- Subir un documento á web, aula 

virtual, google drive…
- Subir un vídeo a youtube.

 

d. Fomentar no alumnado o uso dos 
recursos tecnolóxicos dispoñibles có fin de 
resolver os problemas reais dun xeito 

Emprego dos recursos tecnolóxicos en 
máis do 30% 
desenvolvidas no curso, reflectidos na 
programacións.  

e.  Dar a coñecer ao alumnado os dereitos e 
asisten ás  persoas no 

 Todo o profesorado de 1º de ESO  (e 
2ºESO no 2018/19)  verifica que en 
todos os traballos realizados se citan 
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INDICADORES DE LOGRO 

Todo o profesorado de 1º de ESO 
(e 2ºESO no 2018/19) considera 
que polo menos o 80% do 
alumnado mellorou a súa C  

Todo o profesorado de 1º de ESO  
verifica que todo o alumnado de 1º de 
ESO  (e 2ºESO no 2018/19) realizou 
correctamente ao longo do curso:  

Envío de correos electrónicos  
Compartir documentos  
Realizar documentos 

Unha entrada nun blog  
ir un documento á web, aula 

virtual, google drive…  
Subir un vídeo a youtube.  

Emprego dos recursos tecnolóxicos en 
das actividades 

desenvolvidas no curso, reflectidos na 

Todo o profesorado de 1º de ESO  (e 
2ºESO no 2018/19)  verifica que en 

traballos realizados se citan 
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f. Explicar ao alumnado  as normativas 
sobre os dereitos de   autor
uso e publicación da  información.

  

Mellorar a  implicación e a opinión das familias

a. Reducir o impacto dos custes da compra 
de material escolar nas familias .

b. Minimizar o peso das mochilas do 
alumnado. 

  

Normalizar o uso das novas  tecnoloxías de comunica ción nas  familias e co centro.

a. Fomentar o uso de aplicación 
como medio de comunicación coas familias.

b. Fomentar o seguimento das familias das 
redes sociais do Centro. 

c.  Fomentar o uso da páxina web do Centro.

d.  Realizar sesións informativas para as 
familias sobre o uso das tecnoloxías.
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Proxecto  E-DIXGAL  2017-2021  

f. Explicar ao alumnado  as normativas 
sobre os dereitos de   autor  e as licencias de 
uso e publicación da  información.  

adecuadamente as fontes de 
información (respectando os  dereitos 
de autor) e todos os materiais 
publicados polo alumnado teñan 
licencia creative commoms. 
  

INDICADORES DE LOGRO

Mellorar a  implicación e a opinión das familias  

a. Reducir o impacto dos custes da compra 
de material escolar nas familias .  

b. Minimizar o peso das mochilas do 

Eliminar a necesidade a compra de 
tódolos libros de texto no IES Faro das  
Láas de 1ºen 2017  e 2º de ESO en 
2018. 

INDICADORES DE LOGRO

Normalizar o uso das novas  tecnoloxías de comunica ción nas  familias e co centro.

a. Fomentar o uso de aplicación Abalar 
como medio de comunicación coas familias.  

 Incremento do 15% do número de 
familias que empregan a aplicación 
Abalar 

b. Fomentar o seguimento das familias das  Incremento dun 15% dos seguidores 
das redes sociais do Centro po
do alumnado e as súas familias

c.  Fomentar o uso da páxina web do Centro.   Incremento dun 20% do número de 
visitas 

d.  Realizar sesións informativas para as 
familias sobre o uso das tecnoloxías.  

 Realización de polo menos dúas 
sesións formativas cunha asistencia 
total depolo menos o 30 % das familias
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adecuadamente as fontes de 
información (respectando os  dereitos 
de autor) e todos os materiais 
publicados polo alumnado teñan 
licencia creative commoms.  

INDICADORES DE LOGRO 

Eliminar a necesidade a compra de 
tódolos libros de texto no IES Faro das  
Láas de 1ºen 2017  e 2º de ESO en 

INDICADORES DE LOGRO 

Normalizar o uso das novas  tecnoloxías de comunica ción nas  familias e co centro.  

Incremento do 15% do número de 
familias que empregan a aplicación 

Incremento dun 15% dos seguidores 
das redes sociais do Centro po r parte 
do alumnado e as súas familias  

Incremento dun 20% do número de 

Realización de polo menos dúas 
sesións formativas cunha asistencia 
total depolo menos o 30 % das familias  
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Divulgar a experiencia educativa para promocionar  uso de materiais dixitais na aula

a. Crear blogs  que sirvan como diarios de 
aprendizaxe do alumnado.  

b. Crear  blogs de difusión dos proxectos 
realizados.. 

c.  Difundir as actividades realizadas nas 
redes sociais do Centro (Twitter, Instagram)

  

Formar a todo o profesorado do Centro 

a.Solicitar en xuño de 2017  e realizar un 
PFPP relacionado coas TAC´s  

c.            Realizar sesións informativas sobre 
o material do Proxecto E
entorno EVA. 

Participar nas actividades formativas 
organizadas pola Consellería de Educación
e os CFR  
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INDICADORES DE LOGRO

Divulgar a experiencia educativa para promocionar  uso de materiais dixitais na aula

que sirvan como diarios de 
 

    O 20% das materias de 1º de ESO 
empregan diarios de aprendizaxe.   

b. Crear  blogs de difusión dos proxectos Todos os proxectos realizados ao 
longo de cursos son difundidos nun 
blog. 

c.  Difundir as actividades realizadas nas 
redes sociais do Centro (Twitter, Instagram)  

Todas as actividades realizadas teñen 
polo menos unha difusión no Twitter e 
Instagram do Centro        

INDICADORES DE LOGRO

Formar a todo o profesorado do Centro no uso das TAC  

a.Solicitar en xuño de 2017  e realizar un 
PFPP relacionado coas TAC´s   

  Participación no PFPP dun mínimo do  
60% do profesorado de 1º de ESO en 
2017 e 2º de ESO en 2018 

c.            Realizar sesións informativas sobre 
Proxecto E -DIXGAL e o 

Realización de polo menos dúas 
sesións formativas cunha asistencia 
de polo menos o 90% do profesorado 
implicado no Proxecto E

Participar nas actividades formativas 
organizadas pola Consellería de Educación  

O 100% do profe sorado implicado no 
proxecto E- DIXGAL realiza estas 
actividades de formación
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INDICADORES DE LOGRO 

Divulgar a experiencia educativa para promocionar  uso de materiais dixitais na aula  

O 20% das materias de 1º de ESO 
empregan diarios de aprendizaxe.    

Todos os proxectos realizados ao 
longo de cursos son difundidos nun 

Todas as actividades realizadas teñen 
polo menos unha difusión no Twitter e 
Instagram do Centro         

INDICADORES DE LOGRO 

Participación no PFPP dun mínimo do  
60% do profesorado de 1º de ESO en 
2017 e 2º de ESO en 2018  

Realización de polo menos dúas 
sesións formativas cunha asistencia 
de polo menos o 90% do profesorado 
implicado no Proxecto E -DIXGAL         

orado implicado no 
DIXGAL realiza estas 

actividades de formación  
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ANEXO 1  Acordo de cesión de uso do equipamento para proxect o E

D./Dña________________________,

_________________________

FUN  INFORMADO: 

1.            Que o centro participa no proxecto E

información e da comunicación, o cal require a post a a dispos

de EQUIPOS PORTÁTILES para a realización das súas t arefas escolares.

2.   Que o centro ten a súa disposición o equipo marca _ _________, modelo 

____________________ con número de serie __________ _________________

ACEPTA AS SEGUIN TES CLÁUSULAS DE PRÉSTAMO DO EQUIPO:

PRIMEIRA. OBXECTO. 

Mediante este acordo o centro cede o uso do ordenad or descrito ao alumno/a cunha 

finalidade educativa para a realización de tarefas escolares coas  seguintes condicións :

SEGUNDA. CONDICIÓNS DE USO

1. O/a alumno/a levará o ordenador ao seu domicilio pa ra estudar e realizar as tarefas 

encargadas polo seu profesorado. Non se poderá util izar o citado equipo para ningún outro 

uso sen a expresa autorización do centro. Ademais n on poderá cederse a terceiras 

A utilización non permitida do equipo está reflecti da como conducya perxudicial no  NOF do 

centro. 

2. O/a alumno/a e a súa familia non poderán realizar m anipulacións no ordenador nin no 

software nel instalado. Deberá informarse á dinamiz adora Abal

desperfecto observado no equipo no menor prazo posi ble.

3. O/a alumno/a comprométese a levar todos os días o o rdenador ao centro coa batería 

completamente cargada. 

4. O ordenador deberá devolverse ao rematar o curso e cando o ce

actualizacións, tarefas de mantemento, etc. O profe sorado e o coordinador E

centro poderán inspeccionar o ordenador cando o est imen oportuno coa fin de constatar o 

seu estado. 

TERCEIRA. RESPONSABILIDADE

Responsabilíz ome do correcto coidado e uso do equipo, respondend o da perda do 

ordenador ou danos producidos polo seu mal uso.

En Vilanova de Arousa a ____ de_________________ de  2017
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Acordo de cesión de uso do equipamento para proxect o E

_______________________, con DNI Nª_ ___________, pai/nai/titor legal 

____________________________________, alumno/a de  1º de ESO do IES Faro das Lúas

Que o centro participa no proxecto E -DIXGAL para o uso das novas tecnoloxías da 

información e da comunicación, o cal require a post a a dispos ición do alumnado do centro 

de EQUIPOS PORTÁTILES para a realización das súas t arefas escolares.

Que o centro ten a súa disposición o equipo marca _ _________, modelo 

____________________ con número de serie __________ _________________

TES CLÁUSULAS DE PRÉSTAMO DO EQUIPO:  

Mediante este acordo o centro cede o uso do ordenad or descrito ao alumno/a cunha 

finalidade educativa para a realización de tarefas escolares coas  seguintes condicións :

SEGUNDA. CONDICIÓNS DE USO 

O/a alumno/a levará o ordenador ao seu domicilio pa ra estudar e realizar as tarefas 

encargadas polo seu profesorado. Non se poderá util izar o citado equipo para ningún outro 

uso sen a expresa autorización do centro. Ademais n on poderá cederse a terceiras 

A utilización non permitida do equipo está reflecti da como conducya perxudicial no  NOF do 

O/a alumno/a e a súa familia non poderán realizar m anipulacións no ordenador nin no 

software nel instalado. Deberá informarse á dinamiz adora Abal ar (Ana Rodríguez) calquera 

desperfecto observado no equipo no menor prazo posi ble.  

O/a alumno/a comprométese a levar todos os días o o rdenador ao centro coa batería 

O ordenador deberá devolverse ao rematar o curso e cando o ce ntro o solicite para realizar 

actualizacións, tarefas de mantemento, etc. O profe sorado e o coordinador E

centro poderán inspeccionar o ordenador cando o est imen oportuno coa fin de constatar o 

TERCEIRA. RESPONSABILIDADE  

ome do correcto coidado e uso do equipo, respondend o da perda do 

ordenador ou danos producidos polo seu mal uso.  

En Vilanova de Arousa a ____ de_________________ de  2017 

 Asdo.: pai/nai/titor legal
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Acordo de cesión de uso do equipamento para proxect o E-DIXGAL 

___________, pai/nai/titor legal de 

1º de ESO do IES Faro das Lúas  

DIXGAL para o uso das novas tecnoloxías da 

ición do alumnado do centro 

de EQUIPOS PORTÁTILES para a realización das súas t arefas escolares.  

Que o centro ten a súa disposición o equipo marca _ _________, modelo 

____________________ con número de serie __________ _________________ 

Mediante este acordo o centro cede o uso do ordenad or descrito ao alumno/a cunha 

finalidade educativa para a realización de tarefas escolares coas  seguintes condicións :  

O/a alumno/a levará o ordenador ao seu domicilio pa ra estudar e realizar as tarefas 

encargadas polo seu profesorado. Non se poderá util izar o citado equipo para ningún outro 

uso sen a expresa autorización do centro. Ademais n on poderá cederse a terceiras persoas. 

A utilización non permitida do equipo está reflecti da como conducya perxudicial no  NOF do 

O/a alumno/a e a súa familia non poderán realizar m anipulacións no ordenador nin no 

ar (Ana Rodríguez) calquera 

O/a alumno/a comprométese a levar todos os días o o rdenador ao centro coa batería 

ntro o solicite para realizar 

actualizacións, tarefas de mantemento, etc. O profe sorado e o coordinador E -DIXGAL do 

centro poderán inspeccionar o ordenador cando o est imen oportuno coa fin de constatar o 

ome do correcto coidado e uso do equipo, respondend o da perda do 

Asdo.: pai/nai/titor legal  
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1. Cada ultraportátil estará asignado a un alumno/a que será responsable do mesmo.

2. Antes de coller o ultraportátil do carro de carga o alumnado deixará as súa mesa libre para evitar 

ter que colocalo en situacións de equilibrio precario.

3. O alumnado recollerá por orde o 

ningún caso se acudirá ao carro en grupos para evitar aglomeracións e caídas dos equipos.

4. A chave do carro de carga, estará coa chave da aula en custodia do profesor/a.

5. O alumnado non acenderá o ultraportátil ata recibir a orde expresa do profesor ou profesora.

6. Non se colocarán obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando a tapa esta aberta nin 

cando estea pechada. 

7. Cando o profesor/a teña que interromper o traballo do alum

baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a pechalos de xeito que estes non entren en estado 

de suspensión. 

8. Cando o alumno teña que ausentarse temporalmente da aula, baixará totalmente a tapa do 

ultraportátil para evitar posibles golpes e aforrar batería.

9. O uso da wifi Abalar terá sempre unha finalidade educativa.

10. É obrigatorio entregar o ultraportátil ao profesor/a que o solicite para a súa revisión. Se un 

alumno/a está facendo un uso indebido do ultraportátil p

realizar actividades sen el. 

11. O alumnado é responsable de apagar correctamente o portátil ao finalizar a clase.

12. Os alumnos/as devolverán o portátil ao lugar que lle corresponde no carro de carga. Irán por 

orde evitando aglomeracións. A última hora aseguraranse de que queda conectado ao cargador.

13. É responsabilidade do alumnado o coidado do equipo asignado e o seu mantemento en bó 

estado. Se se producise unha incidencia técnica co mesmo deberá comunicarllo a

profeser/a  que tratará de resolvela. Se non se puidese o alumno/a cubrirá unha ficha de incidencia 

que se entregará á coordinadora Abalar (ou enviaráselle por correo electrónico).

14. Para gardar o seu traballo cada alumno/a debe dispor dun 

será responsable de gardar o traballo neste.

15. O profesor de última hora verificará que o carro de carga queda acendido.

16. Os ultraportátiles sempre permanecerán na aula, e os profesores afectados nos desdobres 

organizarán a ocupación das aulas Abalar.

17. O profesorado de garda cubrirá o máis rápido posible a ausencia nas aulas de primeiro 

segundo de ESO. Nestas horas os ordenadores permanecerán no carro de carga excepto que o 

profesor/a da materia deixara traballo qu
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ANEXO 2 -NORMAS ABALAR  

estará asignado a un alumno/a que será responsable do mesmo.

2. Antes de coller o ultraportátil do carro de carga o alumnado deixará as súa mesa libre para evitar 

ter que colocalo en situacións de equilibrio precario. 

3. O alumnado recollerá por orde o ultraportátil do carro de carga e pola asa para o transporte. En 

ningún caso se acudirá ao carro en grupos para evitar aglomeracións e caídas dos equipos.

4. A chave do carro de carga, estará coa chave da aula en custodia do profesor/a.

cenderá o ultraportátil ata recibir a orde expresa do profesor ou profesora.

6. Non se colocarán obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando a tapa esta aberta nin 

7. Cando o profesor/a teña que interromper o traballo do alumnado para dar unha explicación 

baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a pechalos de xeito que estes non entren en estado 

8. Cando o alumno teña que ausentarse temporalmente da aula, baixará totalmente a tapa do 

ar posibles golpes e aforrar batería. 

9. O uso da wifi Abalar terá sempre unha finalidade educativa. 

10. É obrigatorio entregar o ultraportátil ao profesor/a que o solicite para a súa revisión. Se un 

alumno/a está facendo un uso indebido do ultraportátil poderáselle retirar e o alumno

11. O alumnado é responsable de apagar correctamente o portátil ao finalizar a clase.

12. Os alumnos/as devolverán o portátil ao lugar que lle corresponde no carro de carga. Irán por 

e evitando aglomeracións. A última hora aseguraranse de que queda conectado ao cargador.

13. É responsabilidade do alumnado o coidado do equipo asignado e o seu mantemento en bó 

estado. Se se producise unha incidencia técnica co mesmo deberá comunicarllo a

profeser/a  que tratará de resolvela. Se non se puidese o alumno/a cubrirá unha ficha de incidencia 

que se entregará á coordinadora Abalar (ou enviaráselle por correo electrónico).

14. Para gardar o seu traballo cada alumno/a debe dispor dun lápis de memoria. Cada alumno/a 

será responsable de gardar o traballo neste. 

. O profesor de última hora verificará que o carro de carga queda acendido.

. Os ultraportátiles sempre permanecerán na aula, e os profesores afectados nos desdobres 

án a ocupación das aulas Abalar. 

. O profesorado de garda cubrirá o máis rápido posible a ausencia nas aulas de primeiro 

de ESO. Nestas horas os ordenadores permanecerán no carro de carga excepto que o 

profesor/a da materia deixara traballo que se ten que facer cos ultraportátiles. 
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estará asignado a un alumno/a que será responsable do mesmo. 

2. Antes de coller o ultraportátil do carro de carga o alumnado deixará as súa mesa libre para evitar 

ultraportátil do carro de carga e pola asa para o transporte. En 

ningún caso se acudirá ao carro en grupos para evitar aglomeracións e caídas dos equipos. 

4. A chave do carro de carga, estará coa chave da aula en custodia do profesor/a. 

cenderá o ultraportátil ata recibir a orde expresa do profesor ou profesora. 

6. Non se colocarán obxectos de ningunha clase sobre o portátil nin cando a tapa esta aberta nin 

nado para dar unha explicación 

baixaranse as tapas dos portátiles sen chegar a pechalos de xeito que estes non entren en estado 

8. Cando o alumno teña que ausentarse temporalmente da aula, baixará totalmente a tapa do 

10. É obrigatorio entregar o ultraportátil ao profesor/a que o solicite para a súa revisión. Se un 

oderáselle retirar e o alumno/a terá que 

11. O alumnado é responsable de apagar correctamente o portátil ao finalizar a clase. 

12. Os alumnos/as devolverán o portátil ao lugar que lle corresponde no carro de carga. Irán por 

e evitando aglomeracións. A última hora aseguraranse de que queda conectado ao cargador. 

13. É responsabilidade do alumnado o coidado do equipo asignado e o seu mantemento en bó 

estado. Se se producise unha incidencia técnica co mesmo deberá comunicarllo ao profesor ou 

profeser/a  que tratará de resolvela. Se non se puidese o alumno/a cubrirá unha ficha de incidencia 

que se entregará á coordinadora Abalar (ou enviaráselle por correo electrónico). 

lápis de memoria. Cada alumno/a 

 

. Os ultraportátiles sempre permanecerán na aula, e os profesores afectados nos desdobres 

. O profesorado de garda cubrirá o máis rápido posible a ausencia nas aulas de primeiro  e 

de ESO. Nestas horas os ordenadores permanecerán no carro de carga excepto que o 

e se ten que facer cos ultraportátiles.  


