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1. Xustificación do proxecto 
 

Na sociedade da información na que nos tocou vivir, as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación (TIC), modifican todos os ámbitos da vida cotiá; incluído 
como non o terreo da educación. 

Isto obriga aos membros da comunidade educativa a unha profunda revisión dos 
métodos utilizados para conseguir unha mellor adecuación entre obxectivos a lograr e a 
realidade que nos rodea. 

Como membros da comunidade educativa son diferentes colectivos os que teñen 
que xuntar esforzos para lograr os obxectivos propostos, mediante a utilización das 
novas ferramentas ao seu alcance (TIC), desde a Administración educativa, o alumnado, 
os pais ou titores e por suposto os docentes.   
 

Existen múltiples razóns para aproveitar as posibilidades que proporcionan as TIC 
no ámbito educativo: 
 A Motivación, xa que os novos medios son máis atractivos para o alumnado o que 

implica unha maior motivación, que constitúe un dos motores da aprendizaxe. 
 Unha maior interacción, xa que o alumnado permanece máis activo o interactuar co 

ordenador, entre eles e co profesor a través da rede. 
 Aprendizaxe cooperativa, xa que se facilita o traballo en grupo, o intercambio de ideas e 

a participación. 
 Supón un acceso a múltiples recursos educativos e contornos de aprendizaxe, poñendo 

o alcance do alumnado todo tipo de información a través dos medios dixitais e internet. 
 Atención á diversidade. Pódense personalizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe ó 

existir múltiples materiais e recursos educativos que permiten achegar a cada alumno 
os máis axeitados o seu plan de aprendizaxe e as súas circunstancias persoais. 

 
  
2. Obxectivos que se pretenden acadar 
 
A curto prazo 
Obxectivos Xerais 
 Facilitar a obtención e análise crítica de información. 
 Converter as TICs nun elemento integrador dando as mesmas oportunidades ó 

alumnado con independencia da súa condición social/cultural. 
 Uso das TIC para atención á diversidade, potenciando o uso de materiais e estratexias 

que permitan un aprendizaxe autónomo. 
 Impulsar a comunicación entre a comunidade educativa e o contorno globalizado como 

unha forma de aprender a respectar outras formas de pensamento e de cultura. 
 
Obxectivos respecto do alumnado 
 Facilitar o acceso ós recursos de Internet ó alumnado evitando discriminar. 
 Usar programas e contornos que faciliten a aprendizaxe e adquisición de habilidades, 

destrezas e coñecemento, aumentando a motivación do alumnado. 
 Usar as TIC como medio de creación, integración e potenciación de valores sociais e 

expresión de ideas con liberdade de expresión, tolerancia e respecto. 
 Potenciar o traballo en grupo. 
 Desenvolver o hábito de lectura e escritura. 
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Obxectivos respecto do profesorado 
 Incorporar a unha porcentaxe importante dos docentes no uso das TIC na aula. 
 Uso das TIC como medio facilitador para incorporar novas prácticas docentes máis 

conformes co alumnado e sociedade actuais e como medio para elaborar materiais de 
traballo para o alumnado. 

 Mellora da atención á diversidade, fomentando a aprendizaxe autónoma co uso de 
ferramentas adecuadas. 

 Facilitar a comunicación cos compañeiros deste e doutros centros, que permita 
compartir materiais e experiencias, fomentando o traballo en grupo. 

 
Obxectivos respecto dos pais e nais 
 Potenciar a comunicación coa Comunidade Educativa e o contorno, a través da web. 
 Proporcionar información actualizada do proxecto educativo de centro, oferta educativa, 

actividades, etc. 
 
A longo prazo 
 Incorporar a todo o persoal docente do centro no uso das TIC. 
 Propiciar a investigación e a innovación educativa, en busca dunha mellora do 

rendemento escolar do alumnado. 
 Acadar unha alfabetización dixital real entre o alumnado. 
 Incorporar as TIC como unha ferramenta máis para obter información e xerar 

coñecemento no alumnado. 
 Propiciar intercambio de experiencias con outros centros educativos. 
 
 
3. Proposta metodolóxica e de actividades 
 
 O proceso de ensino–aprendizaxe para cada área é distinto pero hai cuestións 
metodolóxicas comúns: 
 Busca de información en Internet de xeito individual e/ou en grupos para facer traballos 

e actividades. Hai que ensinar a seleccionar e discriminar as informacións cun punto de 
vista crítico. 

 Realización de traballos, actividades e proxectos, a partir da información recompilada 
usando os recursos TIC de xeito individual ou en grupo. Os traballos realizados polos 
alumnos poderán incorporarse á web do centro e incluso a webs ou blogues externos, o 
que suporá unha motivación extra. 

 Uso de programas, vídeos e xogos educativos: que contemplan un amplo abano de 
niveis educativos; e así, o mesmo programa pode servir para atender as necesidades 
educativas de todos os alumnos dunha clase, tendo cada un deles un avance a un ritmo 
distinto, respectando a diversidade. 

 Ferramentas de comunicación e Internet para contactar con alumnos doutros centros 
educativos que permitirá coñecer costumes diferentes. 

 Aula Virtual: proporciona un contorno de traballo virtual que facilita os procesos de 
ensino-aprendizaxe ó permitir que o profesor proporcione documentación dun xeito 
ordenado ó alumnado, asigne e recolla tarefas, organice actividades e traballos por 
grupos, proporcione cuestionarios de autoavaliación ou de avaliación, glosario de 
termos, calendario de notificacións e axenda persoal, ferramentas de debate. Podendo 
o alumno traballar desde a casa (rematando actividades, facendo exercicios de reforzo, 
etc.) 
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 Transversalidade: as TIC permiten incluír e tratar valores como a solidariedade, 
cooperación, etc. 

 
 
4. Tratamento da diversidade, atención ó alumnado 
 
 Podemos destacala utilización para este fin de:  
 Programas, vídeos e demais ferramentas TIC que permiten atender as necesidades 

educativas dos alumnos, tendo cada un deles un avance ó seu ritmo respectando a 
diversidade. 

 A Aula Virtual e os recursos TIC permiten que o alumnado con necesidades de apoio 
poda traballar con maior profundidade os contidos nos que teñen dificultades. 

 Ademais das aulas TIC, a biblioteca permite o acceso en condicións de igualdade ás 
ferramentas TIC a todos os membros do centro. 

 
  
5. Dotación do centro 
 
 Relatase a continuación o equipamento de que dispón o centro e os espacios 
onde está situado. Todos ós equipos teñen acceso a Internet. 
 

Ademais dos cinco encerados dixitais que xa existían no centro, este curso a 
Consellería de Educación está a realizar unha dotación de encerador dixitais 
acompañados dun ordenador portátil, ata o de agora nos foron asignados 10. 

 
Tódalas aulas do centro contan, como mínimo, cun PC para o profesor, e a gran 

maioría delas cun proxector. 
 
Tarefas de administración e xestión do centro: 
 
 Un ordenador por cada membro do equipo directivo. 
 
 Un ordenador por cada membro do equipo de administración.  
 
 Un ordenador en cada departamento (como mínimo). 
 
 Sala de profesores con 2 ordenadores e impresora. 
 
 
Espacios comúns do centro: 
 
 Biblioteca con 5 postos informáticos para o alumnado e 2 equipos con impresora para 

os encargados da biblioteca. 
 
 Aula de Plástica con 4 postos informáticos e unha impresora.  
 
 Aula de Informática Xeral que e compartida por varios niveis educativos en función 

das necesidades conta con 28 postos para o alumnado e 1 ordenador para o profesor, 
impresora e proxector. 
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 Aula de Informática do Departamento de Matemáticas, aínda que preferentemente e 
utilizada para a matería de matemáticas de calquera nivel educativo, utilizase tamén  
para outra materias. 

 Grupo de 5 equipos portátiles a disposición do profesorado.  
 
 

Nivel Educativo: ESO 
 
 Dispón de catro aulas Abalar.  
 
 
Nivel Educativo: Bacharelato 
 
 Utiliza a aula de Informática Xeral.  
 
 
Nivel Educativo: Educación Secundaria de Adultos 
 
 Utiliza a aula de Informática Xeral.  
 
 
Nivel Educativo: FP Básica 
 
 Aula propia con 10 equipos, e proxector.  
 
 
Nivel Educativo: Ciclos Formativos 
 
Familia profesional: Mantemento de Vehículos Autopropulsados 
 O centro imparte o Ciclo Medio Electromecánica de Vehículos, para o que 
utiliza a aula de Informática Xeral. 
 
Familia profesional: Madeira e Moble 
 Impártese o Ciclo Medio Fabricación a medida e Instalación de Carpintería e 
Moble, para o que se utiliza a aula 106 que consta de 15 equipos para o alumnado, 
ademais dun encerado dixital e dúas impresoras. 
   
Familia profesional: Electricidade e Electrónica 
 O centro imparte o Ciclo Medio Equipos Electrónicos de Consumo, para o que 
dispón de dúas aulas, cada unha consta de 15 equipos para o alumnado e 1 para o 
profesor, así como impresora e proxector. 
 As dúas aulas están integradas nunha rede, xunto co departamento. 
   
Familia profesional: Administración 
 De esta familia profesional impártense neste centro o Ciclo Superior 
Administración e Finanzas para o que se dispón de dúas aulas, cada unha delas 
consta de 20 equipos para o alumnado e un PC para o profesor, así como impresora e 
proxector. 
 As dúas aulas están integradas nunha rede, xunto co departamento. 
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Familia profesional: Informática 
 O centro imparte o Ciclo Superior Administración de Sistemas Informáticos, 
para o que dispón de dúas aulas, unha con 25 e outra con 14 equipos para o alumnado e 
1 para o profesor, así como impresora e proxector. 
 As dúas aulas están integradas nunha rede, xunto co departamento. 
 Ademais conta cun aula taller utilizada fundamentalmente para a realización de 
prácticas dos módulos de “Montaxe e mantemento de equipos” e “Redes Locais”. 
 
 
6. Actuacións realizadas 
  
 Continuar coas tarefas que xa se están levando a cabo dende hai anos, entre as 
que podemos citar: 

 Manter o equipamento do centro nas condicións óptimas de funcionamento. 

 Actualizar e modificar cando e preciso a Web do centro. 

 Proporcionar ao profesorado do centro o apoio que poida precisar en materia de 
asistencia co hardware ou o software que utiliza. 

 Outro proxecto levado a cabo xa hai uns anos é a instalación do sistema SIXA 
(Sistema Informático de Xestión Académica), en coa colaboración “Estrada 
Dixital”. 

Este sistema, está composto por un módulo básico, que inclúe as catro aplicacións 
fundamentais do sistema, e dun módulo opcional que permite que parte das 
funcionalidades de SIXA para o profesorado se poidan executar nunha PDA. En 
concreto, as aplicacións básicas de SIXA son: 

 SIXA-Profesorado. Facilita o profesorado o seu labor de seguimento académico, 
actitudinal e de asistencia do alumnado, así como o seguimento académico global do 
alumnado titorado incluíndo a xustificación de faltas de asistencia, e o seguimento das 
xuntanzas coas familias. 

SIXA-Dirección. Aplicación Web cun conxunto de funcionalidades para a dirección 
entre as que cabe destacar a posibilidade de intercambio automático de datos con XADE 
(tanto Xade-Centros como Xade-Web), o envío de mensaxes ao profesorado, e a 
obtención de todo tipo de informes, listaxes e estatísticas, etc., o envío de mensaxes 
SMS ou de correo electrónico ás familias. 

SIXA-Administración. Aplicación de escritorio con funcionalidades para a 
administración do centro como, por exemplo, unha cómoda aplicación para a 
dixitalización das fotografías do alumnado. 

 SIXA-Familias. Aplicación web mediante a que as familias poden consultar, dende 
o horario até calquera detalle da marcha académica dos seus fillos (cualificacións de 
avaliación e recuperación, informes do profesorado, faltas de asistencia e puntualidade, 
xustificadas e non xustificadas, e faltas de conducta). 
 

 E por último, preténdese fomentar a utilización da Aula Virtual na web do centro  
http://www.edu.xunta.es/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual/ 

Neste sentido as tarefas a realizar consisten en: 
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Organizar os contidos da Aula Virtual así como os grupos que terán acceso a ela, 
establecendo os privilexios de acceso  que se consideren oportunos para cada grupo e 
cada persoa dentro do grupo. 
 Proporcionar ó profesorado a formación necesaria para que utilicen a Aula virtual 
de xeito cada vez mais cotián, como apoio as tarefas realizadas na clase. 
 
 
 
7. Actuacións previstas para o presente curso 
 

A). Implantación da aplicación TokApp School 

TokApp School e unha ferramenta de comunicación creada para que toda a 
comunidade educativa teña unha comunicación directa. Trátase dunha aplicación 
para móbiles Android, IOS e Windows Phone, que se atopa dispoñible en Google 
Play e Mac App Store. 
Gracias o uso desta ferramenta as familias poderán ter información inmediata 
sobre: faltas de asistencia, reunións, notas dos seus fillos, datas das entrevistas 
cos titores, etc. 
En xeral a aplicación permite: 

- Cubrir tódalas comunicacións de forma instantánea, cómoda e eficaz. 
- Achegar arquivos. 
- Saber data e hora na que foi lido un comunicado. 
- Enviar mensaxes ilimitadas. 

 
B). Elaboración dun vídeo de presentación do centro 

Xa hai uns anos se elabora un vídeo de presentación do centro, pero debido os 
cambios producidos: nas ensinanzas que se imparten, nas instalacións do centro 
e no equipamento, vémonos na necesidade de elaborar unha nova presentación 
que reflexe os cambios destes últimos tempos. 

 
C). Conexión da TV do recibidor a un PC 

Hai uns meses colocouse no recibidor do centro una pantalla de televisión que é 
utilizada como taboleiro de anuncios. Agora preténdese conectala a un PC, para 
intentar que os contidos que se reproduzan non teñan limitacións en canto a 
tamaño e formato dos arquivos empregados.  

 
 
8. Medidas a adoptar para difundir o proxecto 
 
 Utilización da Web do IES  http://www.edu.xunta.es/centros/ieslosadadieguez/ 
como principal canle de información do proxecto de incorporación das TIC á vida 
académica do Centro, dos materiais elaborados e de todo aquelo que poida resultar de 
utilidade á comunidade educativa en xeral. 
 


