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PLAN T.I.C. 
 

 
Modelos didácticos 

 
O artigo 6 da Lei Orgánica 2/2996, de 3 de maio, de Educación (L.O.E.) (B.O.E. Nº 106, 4-

maio-2006) define o currículo como “o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, 

métodos pedagóxicos e criterios de avaliación”. 

Neste sentido, unha das competencias básicas é o tratamento da información e competencia 

dixital, que consiste en habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información e 

transformala en coñecemento. Inclúe aspectos diferentes que van dende o acceso e selección da 

información ata o uso e a transmisión desta en distintos soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías 

da información e a comunicación como un elemento esencial para informarse e comunicarse. 

O profesorado debe recoller nas programacións de todas as materias esta competencia básica.  

Aínda que a maioría do profesorado tende a manter as súas pautas de actuación e adaptalas ás 

novas situacións (máis que innovar), a motivación do profesorado e a súa actitude positiva respecto a 

innovación pedagóxica coas T.I.C. aumentará a medida que perfeccione a súa formación 

instrumental-didáctica e descubra eficaces modelos de utilización das T.I.C. que poida utilizar na súa 

labor docente. 

Neste sentido, débense utilizar modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a que 

saiba utilizar un editor de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na aula 

realmente facilite o seu traballo. Algúns dos modelos que poderá utilizar o profesorado móstranse a 

continuación: 

► O/A profesor/a explica con axuda da pizarra dixital e o alumnado participa con preguntas, 

co que se realiza unha avaliación formativa dalgúns/dalgunhas alumnos/as. A pizarra dixital permite 

que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar todo tipo de materiais didácticos e 

webs relacionadas cos temas que se tratan. 

► O alumnado ilustra as explicacións do/a profesor/a. Despois da explicación do/a profesor/a, 

algúns/algunhas alumnos/as poden presentar e comentar coa pizarra dixital animacións, imaxes, vídeos, 

etc..., relacionados co tema, que buscaron previamente en Internet.  
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► O alumnado presenta os seus traballos coa pizarra dixital. Estes traballos foron realizados 

de maneira individual ou en grupo por encargo do/a profesor/a. O que se presenta serve de repaso para o 

resto dos/as alumnos/as e facilita a participación dos/as que queiran corrixir ou engadir algo. Foméntase 

a expresión oral e a argumentación. O/A profesor/a comenta, corrixe e valora. 

► Corrección "entre todos" de exercicios en clase. O/A profesor/a ou os propios estudantes 

por indicación do/a profesor/a, poden ir presentando e comentando os exercicios que realizaron en 

formato dixital ou en papel (neste último caso necesítase un lector de documentos para proxectar os 

exercicios). Todos poden expoñer dúbidas e ideas. 

► A actualidade entra nas aulas. Proxectando as imaxes das noticias dos periódicos dixitais 

pódense comentar temas de actualidade relacionados coa materia, debater sobre conflitos, xulgar e 

explicitar valores, etc...  

► Videoconferencias en clase. A pizarra dixital facilita que toda a clase poida ver e participar 

nas comunicacións por correo electrónico, chat ou videoconferencia con estudantes doutros centros, 

profesores/as, familiares, expertos ou outras persoas relevantes de todo o mundo.  

► Exercicios "a medida". Cando se dispón de ordenadores de apoio na aula, o profesor/a pode 

encargar a algúns/algunhas alumnos/as que vaian realizando determinados exercicios; algúns poden ser 

autocorrectivos e outros requirirán que o/a alumno/a entregue un traballo. 

 


