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1.

XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO E ANTECEDENTES

Iniciaremos este proxecto con unha contextualización do instituto:
O IES María Soliño, creado no ano
1970 é o segundo máis antigo da comarca
do Morrazo. Sitúase fóra do centro
urbano, polo que o alumnado depende
de transporte e non participa en
actividades extraescolares realizadas nas
instalacións do centro fóra do horario
lectivo.
Recibe alumnado dos seguintes centros
adscritos:
CEIP de Espiñeira-Aldán
CEIP do Hío
CEIP de Nazaret-CangasO uso das TIC
por parte do alumnado nos seus fogares é moi dispar, aínda que todos están habituados
ó acceso á rede (na casa ou fóra) e ó uso de dispositivos de NNTT.
Actualmente o claustro está constituído por 56 profesores, dos cales o 86% teñen
destino definitivo.
SITUACIÓN DO PROFESORADO
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Permanencia do profesorado no centro

Distribución por sexo



A oferta educativa e a situación do alumnado e grupos detállase no Anexo I



Nos últimos anos as infraestruturas TIC do centro transformáronse nos seguintes
aspectos:
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A. En setembro de 2006 todas as dependencias do centro foron cableadas,
permitindo así ter acceso a internet en cada unha delas.

B. Aproveitando esta nova situación foron substituídas as impresoras de inxección
de tinta, xa que o custe de mantemento era elevado, por impresoras de rede,
unha por sección, de maneira que cada ordenador independentemente do punto
no que estea conectado ten garantido o servizo de impresión. Isto supuxo,
ademais de eficacia e rapidez, un aforro importante en repostos de tinta.
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C. Na administración do centro o cambio máis significativo foi a implantación de
Xadeweb, co que se comezou a traballar a fins do primeiro trimestre deste curso.
D. Solicitouse a participación no proxecto webs dinámicas, iniciándose este curso
co enderezo: http://centros.edu.xunta.es/iesmariasolino/
E. A través do programa “Esba” as faltas do alumnado son enviadas a última hora
da mañá mediante mensaxes de sms ás familias.
F. Fíxose unha organización e xestión dos recursos informáticos existentes,
instalando programas de software libre para que todos os usuarios se
familiaricen co uso dos mesmos e comproben a compatibilidade cos do software
propietario.
G. Adquiriuse unha primeira cámara dixitalizadora coa finalidade de ser empregada
prioritariamente nas clases de Arte e no laboratorio de Ciencias conectada ó
microscopio e dar a coñecer as súas posibilidades a todo o profesorado.
H. Este curso construíuse unha pizarra dixital interactiva (PDI) de baixo custo,
seguindo as indicacións ofrecidas polos compañeiros do CEIP de Palmeira
(Ribeira) na súa páxina web: http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/
I. Actualmente o centro conta con: 1 aula de informática dotada con 16
ordenadores e 1 aula-taller de tecnoloxía con 13 ordenadores; ademais hai
ordenadores fixos nas aulas de artes, música, ciclo formativo, idiomas,
laboratorios e biblioteca. O profesorado conta con 3 ordenadores na sala e 1 por
departamento. Existen 8 ordenadores portátiles a disposición do profesorado
para uso nas aulas, así como 1 canón fixo no salón de actos e 3 portátiles para
levar ás aulas.
J. Desde o curso 2006-07 no horario do profesorado existe unha dedicación para
tarefas de mantemento informático.
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Cos feitos relatados é obvio que:








No IES María Soliño existe un interese por progresar e non quedar atrás cos
avances tecnolóxicos. Se un centro queda excluído, non usa os recursos cos que
conta ou non o fai da forma axeitada non pode ofrecer o ensino que a sociedade
actual reclama.
A situación na que o alumno estaba pasivo, recibindo o discurso oral do profesor
co xiz no encerado, xa non é real. Agora cómpre manexar recursos máis variados
e atractivos que fomenten a participación do alumnado e empregar unha linguaxe
de comunicación máis afín á súa realidade. Como as novas xeracións asimilan de
forma natural os cambios producidos, terán que ser os docentes os que se
esforcen en adaptarse e formarse no uso das TIC
As novas tecnoloxías non son unha materia illada, dotan ós seus usuarios dunha
maior autonomía de competencia, dunha capacidade transversal básica que debe
aplicarse en todos os ámbitos de coñecemento.
Estas tecnoloxías aumentan as posibilidades didácticas do profesor, permiten un
ensino máis personalizado e favorecen o traballo colaborativo.
Nesta clara aposta polas TIC o IES María Soliño ten feito o primeiro paso que é
xestionar a dotación recibida con eficiencia e poñela ó servizo da comunidade
educativa; agora cómpre formar o profesorado para que o grupo que a emprega
nas aulas sexa cada vez máis numeroso e así chegue á totalidade do alumnado e
das materias impartidas.

_________________________________________
Proxecto TIC

9

2. OBXECTIVOS
A CURTO PRAZO:


Obxectivos co alumnado:
 Converter as TIC nun elemento integrador que proporcione as mesmas
oportunidades a todo tipo de alumnado.
 Potenciar estratexias que permitan unha aprendizaxe autónoma e
motivadora.
 Favorecer a adquisición das oito competencias básicas, especialmente o
tratamento da información e a competencia dixital.
 Usar as TIC para integrar ó ANEE empregando materiais flexibles e
adaptados á diversidade.
 Integrar valores sociais: liberdade de expresión, tolerancia e respecto
(potenciar a educación en valores).
 Desenvolver o sentido crítico respecto á información recibida destes
medios.
 Potenciar o traballo en grupo.
 Desenvolver o hábito de lectura e escritura.



Obxectivos co profesorado:
 Incorporar ó maior número de docentes no uso das TIC.
 Proporcionar ó profesorado a formación necesaria, continua e
progresiva para incorporar prácticas docentes máis acordes co alumnado
e a sociedade actuais.
 Conseguir que o profesorado adquira o nivel de competencia necesario
para empregar todos os recursos do centro.
 Familiarizarse cos novos modelos de ensino-aprendizaxe que o uso
destes medios aporta.
 Favorecer un ensino integrador de distintos coñecementos que favoreza
a adquisición das competencias básicas.
 Facilitar a comunicación cos compañeiros deste e doutros centros, que
permita compartir materiais e experiencias, fomentando o traballo en
grupo.
 Promover a creación de contidos didácticos e aplicacións para o traballo
dende a casa (“aula virtual”).
 Potenciar o uso das TIC na biblioteca, creando unha mediateca.
 Dinamizar con contidos constantemente actualizados a páxina web.
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Obxectivos coas familias:
 Potenciar a comunicación e a información a través do portal web.
 Usar as TIC nas comunicacións coas familias para que accedan á
información que precisen dos seus fillos.
 Difundir os valores dun uso responsable e crítico das TIC.



Obxectivos de xestión:
 Xestionar eficientemente os recursos multimedia e informáticos do
centro.
 Dispoñer no horario do profesorado dunha persoa responsable con
horas suficientes para asegurar un mantemento eficaz do sistema.
 Utilizar todos os recursos do Xadeweb para a xestión da secretaría:
rexistros de entrada e saída, de actividades...
 Crear tres aulas TIC de uso compartido.
 Dotar cada aula con un ordenador.
 Mellorar o sistema informático coa instalación dun servidor por rede.

A LONGO PRAZO:











Incorporar a todo o persoal docente no uso das TIC.
Propiciar a investigación e innovación educativa.
Acadar unha alfabetización dixital real entre o alumnado.
Propiciar intercambio de experiencias con outros centros educativos, a nivel
nacional/internacional (e-twinning).
Creación dunha intranet no centro.
Fomentar o traballo colaborativo a través de dita intranet.
Creación dun xornal on-line, a través do “phpnews”.
Mellorar a calidade da atención que se presta ó alumnado e ás súas familias
dende o punto de vista da xestión e da administración.
Optimizar os recursos dispoñibles no centro.
Migración progresiva ó software libre.

Estes obxectivos serán incluídos no plan anual do centro
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3. DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO

As TIC afectan ás distintas areas curriculares, non son unha materia á parte.
Calquera plan de formación do profesorado debe partir do feito de que a disparidade de
coñecementos é grande e, polo tanto, existirán necesidades de formación diferentes.
Mediante unha enquisa coñeceremos a nosa situación real.
A priori a formación debería centrarse en:






Manexo básico dun procesador de texto, presentacións e tratamento de imaxes para
o uso docente.
Edición e publicación de materiais no páxina web do centro.
Uso da plataforma de teleformación.
Manexo de portátiles, PDI, canón, cámara dixitalizadora.
Traballo gradual cos recursos e estratexias TIC.

A implantación das TIC abranguerá os seguintes aspectos:





Ámbito técnico e de equipamento.
Difusión do proxecto e formación dos docentes.
Deseño de contidos e actividades.
Posta en práctica desas actividades.

Para levar a cabo o plan de implantación das TIC é fundamental ter claro que,
quen, como e cando imos desenvolver cada unha das súas fases.
Como paso previo á iniciación do proxecto, comezarase pola configuración dos
servidores da intranet, para despois poder recuperar equipos como clientes lixeiros. Isto
suporá unha organización e configuración de equipos, ademais dunha campaña de
información entre profesorado e alumnado sobre a nova situación.
1º trimestre:







A principio de curso realizarase unha reunión co profesorado implicado, para
explicar o desenvolvemento do proxecto (manterase unha periodicidade quincenal
nas reunións de seguimento do plan).
Realizarase unha avaliación inicial para coñecer cal é o punto de partida
Prevese a organización de sesións informativas nas que o profesorado con
experiencia no uso das TIC exporá o material que emprega e as súas experiencias.
Equiparanse as aulas TIC, elaborarase un calendario de uso compartido e
redactaranse as normas de uso das mesmas.
Crearanse equipos de traballo para distribuír as tarefas a desenvolver.
O profesorado participante recibirá formación práctica para elaborar material.
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2º trimestre:








Realizarase unha avaliación do trimestre anterior, co obxectivo de corrixir as
disfuncións detectadas.
O profesorado continuará coa formación iniciada no trimestre anterior.
Prepararanse os materiais didácticos de apoio ás actividades.
Organizaranse as sesións formativas.
Desenvolveranse as actividades propostas.
Elaboraranse titoriais, cursos e actividades no contorno e-learning (o profesorado
asumirá o papel de alumno).
Publicarase o material elaborado na aula virtual da páxina web do centro.

3º trimestre:





Realizarse unha avaliación do trimestre anterior.
Poñeranse en práctica os materiais e actividades realizados nas sesións de formación
dos trimestres anteriores.
Expoñerase ó Claustro e ó Consello Escolar un resumo dos traballos realizados
durante o curso.
Realizarase a avaliación final do proxecto, con valoración de profesorado e
alumnado.

Participación dos departamentos
Nos seguintes cadros figura a participación dos distintos departamentos
implicados. Estrutúranse en tres apartados: Recursos (R), Contidos (C) e Actividades
(A) facendo referencia en casos concretos ou ó final do curso / departamento ás
Competencias que se pretenden desenvolver con cada actividade.
Recursos TIC comúns a todos os departamentos cos que conta ou contará o
centro para desenvolver os proxectos:
 Equipamento: o descrito anteriormente
 Programas instalados en todos os ordenadores:
o Microsoft Office e OpenOffice
o Internet Explorer e Mozilla Firefox
_________________________________________
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o Programas de tratamento da imaxe (GIMP), de audio (Audacity),
reprodutores de audio e vídeo, PDFCreator, AcrobatReader, etc
Entre os recursos dos departamentos figura unha selección de páxinas web
específicas da súa materia, que non se citan en cada caso.
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2º BACHARELATO 3º E.S.O e 3º DIV

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
R



C 

DVD e CD interactivos
Todos os da materia

 Realización de gráficas sobre contido nutricional [Aprender a aprender]
 Elaboración de estatísticas sobre enfermidades [Matemática]
Ademais das indicadas en cada caso as actividades favorecen o desenvolvemento da competencia en
coñecemento e interacción co mundo físico
 Webquest
R
 Blog
 Gaia
 Medidas preventivas e correctoras
C  Sistemas GPS
 Biodiversidade
 Mapas de risco
 PowerPoint: enerxías; contaminación; reciclaxe.
A  P.A.A.U. Exames e solucións.
 Traballos con mapas e GPS
Desenvolven a comp. para aprender a aprender e a comp. no coñecemento e na interacción co mundo físico
A

3º E.S.O. (T.I.E.)

ECONOMÍA
R



Os comúns

C




Características do emprendedor
Creación dun proxecto emprendedor















Procura de información de proxecto emprendedores
Páxinas sobre creación dun proxecto emprendedor
Presentacións e gráficos multimedia
Vídeos
Test de autoavaliación interactivos
Sistemas económicos
Poboación e actividade económica
O mercado
Contabilidade
Blog: traballos dos alumnos sobre países con diferente organización económica
P.multimedia: funcións de demanda e oferta
Gráficos interactivos: desprazamentos das curvas de demanda e oferta
Encerado dixital: explicación do cálculo das magnitudes macroeconómicas

A

1º BACH

R

C

A

_________________________________________
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2º BAC

4º E.S.O

2º ESO 2º e 4º ESO

FILOSOFÍA
R



Documentais en DVD

A




Análise crítica das noticias relacionadas cos contido
Análise crítica de documentais




Cidadanía en tempos de
globalización
Deberes e dereitos cidadáns

C





Teorías éticas
Interculturalidade
Igualdade

R




Presentacións multimedia e vídeos
Test de autoavaliación interactivos

C



Todos os da materia

A



Explicacións interactivas mediante webquest, encerado dixital, blog...

C

Competencias: social e cidadá, autonomía e
iniciativa persoal, tratamento da información e
competencia dixital.
Competencias: social e cidadá, autonomía e
iniciativa persoal, tratamento da información e
competencia dixital

4º E.S.O.

LATÍN
R
C

A




Webquest, Wiki, Blog
Mapas conceptuais, audio, presentacións, mapas na rede






A formación de palabras: compoñentes grecolatinos nas linguas románicas
O sistema da lingua latina
A historia e evolución do latín
Realización de actividades interdisciplinares, a través de blogs. [Tratamento da
información e dixital]
Realización de mapas conceptuais. [Coñecemento e interacción co mundo físico]
Estudo do material existente no portal de contidos da XUGA[Comunicación
lingüística].




_________________________________________
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FRANCÉS
 Os comúns
 Culturais:
 Francia: institucións e vida
 Lingüísticos:
 comprensión e expresión
 corrección fonética
 morfosintaxe
 léxico
 Exercicios de comprensión e expresión oral e escrita
 Exercicios de morfosintaxe e vocabulario
 Lectura de textos breves
 Realización de xogos de lingua
 Videoclips e actividades da emisión de TV5 Paroles de clip
 Gravacións das noticias de Euronews en francés
 Profundización nos do 1º ciclo
Ademais dos indicados para 1º e 2º:
 Visionado de noticias de televisión en francés
 Actividades sobre extractos de emisións de televisión

3º e 4º E.S.O.

1º CICLO DE E.S.O.

R

C

A
R
C
A

DEBUXO

BAC. DE ARTES

R
C

A



Programas de deseño e retoque fotográfico e de edición de vídeo

Estudo da imaxe dixital
Imaxe fixa: retoque fotográfico e vectorial
Introdución á imaxe en movemento
Uso de programas de retoque fotográfico e vectorial, cámaras e escáner para
elaborar deseños de carteis
 Visionado e interpretación de obras artísticas e imaxes da natureza
 Reprodución fotográfica das obras realizadas








Posta na rede, usando as galerías da páxina web do centro, dos traballos de aula
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2º BAC-Hª. DA ARTE 2º BAC XEOG

2º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA
R




Atlas xeográficos multimedia
Mapas e imaxes dixitais

C




Poboación e poboamento
Economía e sociedade

A




R




Realización de enquisas con cámara de vídeo e gravadora dixitais
Elaboración e exposición de presentacións
Geobase, Maps and Facts
Materiais multimedia

C



Todo o currículo



Realización das actividades procurando información en internet e nos
materiais multimedia



Materiais multimedia

A
R




Xeografía política
A época medieval

 Todas as épocas e estilos artísticos do currículo da materia
 Presentación de galerías de imaxes de obras de arte
 Elaboración de vocabularios artísticos asociando imaxes e conceptos

C
A

2º CICLO DE E.S.O. E BAC

INGLÉS
R




Exercicios de audición
Dicionarios electrónicos

C





Diálogos sobre situacións da vida cotiá
Vocabulario específico
Contidos gramaticais: verbos; oracións condicionais etc



Audición dos diálogos e realización das actividades propostas remitíndoas ó
profesorado por correo electrónico
Usar os arquivos con vocabulario elaborados polo departamento

A
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1º e 2º BACHARELATO

R





GREGO
Programas para escribir grego no ordenador
Programas interactivos
Webquests

C



Todos os da materia

A






Escribir e escoitar textos en grego
Realización de actividades interactivas léxico-gramaticais
Exercicios de etimoloxías
Presentación sobre a mitoloxía grega

3º E.S.O.

LINGUA E LITERATURA GALEGAS
R



Material informático do departamento

C





Traballos relacionados cos libros de lectura
A literatura medieval
Historia da Lingua e Sociolingüística




Buscar reproducións dos manuscritos medievais
Elaborar un cadro comparativo sobre os ámbitos de uso da lingua na I.M.,
Séc.Es. e Séc. XIX

A
R

1º e 2º BAC

C
A



Páxina propia








Dominio das ferramentas lingüísticas dos programas informáticos
Elaboración e presentación de traballos usando as TIC
Etapas da literatura galega
Elaboración de presentacións sobre aspectos da materia
Elaboración dun audiovisual recitando un poema
Publicación na rede dos traballos do curso

As actividades pretenden desenvolver as competencias en comunicación lingüística, tratamento da
información e competencia dixital, ademais de aprender a aprender, autonomía e iniciativa persoal e
competencia cultural e artística

_________________________________________
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FAMILIAS

TITORES

3º, 4º ESO e BAC

ORIENTACIÓN
R 

Programas en soporte CD “orienta” e itinerarios formativos

C 

Orientación académica: procura de información e autoorientación

A 

Traballo individual

R 

Os comúns

C 

Apoio ó Plan de Acción Titorial: Técnicas de estudo e temas transversais

A 

Procura de material en portais de orientación para traballo na titoría grupal

R 

Os comúns

C
A



Internet como canle de comunicación entre os distintos membros da comunidade
educativa



Xornadas e charlas informativas para as familias sobre as utilidades das TIC

Alumnado de E.S.O.

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA
R



CDs interactivos



Apoio ó Plan de Ensino Aprendizaxe:
 Reforzo educativo
C
 Actividades de recuperación
 Simulación
A  Emprego de programas interactivos para solventar dificultades de aprendizaxe
As competencias que se desenvolven son: comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender,
tratamento da información e competencia dixital

_________________________________________
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ESO e BAC
1º BAC 4º ESO

Actividades







R
C

EDUCACIÓN FÍSICA
 Os comúns
 Todos os bloques de contido

Programa básico individual de acondicionamento físico saudable
Publicación en rede de actividades deportivo-recreativas alternativas
Coñecemento da proba de orientación na natureza
Planificación dun programa individual de acondicionamento físico
Planificación dun percorrido para unha práctica sendeirista
Presentación sobre os efectos saudables da práctica física continuada

Todas as actividades do departamento pretenden desenvolver a:
 Competencia lingüística e a iteración co mundo físico
 Todas elas están pensadas para ser incluídas nun blog

CICLO SUPERIOR DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
R  Os comúns
Actividades
Metodoloxía didáctica
 Identificación dos factores que inflúen nas tarefas motrices
 Descubrimento de progresións de ensino e de estratexias de aprendizaxe
Fundamentos Biolóx. e Bases do Acond. Fís.
 Movementos básicos do aparello locomotor desde o punto de vista biomecánico
 Estruturas anatómicas que interveñen no movemento
Xestión dunha pequena empresa de T.L.
 Definir o programa xeral de actividades de acordo cos recursos dispoñibles
 Organizar e xestionar os recursos humanos e económicos
Proxecto Integrado
 Planificación dos investimentos necesarios
 Análise das peculiaridades dunha empresa de actividades físico-deportivas

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

_________________________________________
Proxecto TIC

23

1º E.S.O.

R
C

4ºESO

R

2º BAC

R
C
A

1º BAC

A

 Os comúns
 Google docs
 Dicionarios online
 Ortografía práctica e autocorrección
 Funcións do procesador de textos
 Uso dun procesador online
 Emprego do dicionario da RAE
 Uso do procesador de textos
 Usar Google docs
 Os comúns
 As técnicas de expresión escrita
 Elaboración da revista escolar News

A






Os comúns
A literatura medieval ata o século XVIII
Autores e obras características da literatura universal
Procura de información sobre autores, obras e características de distintas etapas

R



Os comúns

C

 A literatura española dende o século XVIII ata o XX
 Localización de artigos de opinión
 Visualización de PAAU de anos anteriores
A
 Elaboración de comentarios críticos a partir de textos seleccionados
Todas as actividades están pensadas para desenvolver as competencias en: comunicación lingüística e tratamento
da inf. e comp.dixital, ademais de aprender a aprender, autonomía e iniciativa persoal e cultural e artística
C

TECNOLOXÍA

2º E.S.O.

R
C

4ºE.S.O.

A
R
C
A



Programas de deseño e vídeo








Deseño gráfico
Corrente continua e os seus efectos
Diferenciación de circuítos de corrente continua
Identificación de conexións en circuítos de corrente eléctrica
Manexo de circuítos eléctricos










Auto Cad
Electronic Workbench
Pneusim
Iniciación do debuxo en 3D
Enerxía pneumática
Electrónica analóxica e dixital
Exercicios de debuxo
Manexo de circuítos electrónicos e pneumáticos

Todas as actividades favorecen o desenvolvemento das competencias: aprender a aprender, autonomía persoal e
tratamento da información e comp. dixital
MATEMÁTICAS

_________________________________________
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 Fraccións
 A función lineal
 S.M.D
 Resolución gráfica de sistemas de
C
ecuacións lineais
 Porcentaxes
2º
 Estatística descritiva
 Poliedros regulares
 Desenvolver unidades didácticas mediante os materiais do Proxecto
Descartes [Comp: comunicación lingüística; interacción e coñecemento do mundo físico]
A
 Coñecer os fundamentos de Geogebra
 Coñecer os fundamentos de Excel ou Calc
 Representación de funcións
 A integral definida
 Inecuacións e sist.de
C
 Programación lineal
inecuacións
 Resolución de ecuacións
 Derivada dunha función
 Estudo de funcións usando Geogebra
 Iniciación no manexo de Derive
A
 Cálculo da integral definida, coa axuda de Excel ou Calc
 Resolución de problemas de programación lineal, con Solver
Ademais das indicadas, todas as actividades contribúen ó desenvolvemento da competencia matemática e do
tratamento da información e competencia dixital.

2º E.S.O.

BACH

1º e 2º E.S.O.

1º

R




MÚSICA
Ordenador con distros Ubuntu Studio ou Musix
Páxinas de almacenamento gratuíto de contidos audiovisuais

C




Partituras de distribución libre en distintos formatos para todos os instrumentos
Uso dos distintos formatos informáticos aplicables á musica





Crear un arquivo persoal de partituras e arquivos de audio [Competencias: cultural
e artística)
Uso elemental dun editor de partituras
Utilización de GNU Solfege

R



Os citados anteriormente

C





1º BAC

A

Os citados anteriormente
Elaboración de presentacións multimedia [Ling. autonomia e iniciativa persoal]
Composición de melodías sobre unha base rítmico/hamónica dada [Autonomía e
A
iniciativa persoal, social e cidadá]
 Elaboración de bases musicais simples [Cultural e artística]
 Gravación en audio dunha maqueta musical multipista [Social e cidadá]
Ademais das indicadas en cada caso case todas as actividades desenvolven a competencia dixital e no
tratamento da información
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4. AVALIACIÓN


CO ALUMNADO
 Coñecer mediante enquisa as posibilidades reais de acceso ás novas
tecnoloxías: ordenadores en casa, tipo de conexión...
 Analizar o nivel de competencia no uso de equipos e programas.
 Realizar unha enquisa en xuño para coñecer o grao de satisfacción polo
emprego das TIC e comprobar a relación existente cos resultados académicos
obtidos.



CO PROFESORADO
 Detectar as necesidades formativas por parte do profesorado.
 Analizar obxectivos, contidos e actividades de cada unha das ferramentas TIC
empregadas, comprobando grao de consecución e adecuación.
 Analizar o grao de integración das TIC no currículo e nas programacións, xa
que esta é a finalidade do proxecto.
 Valorar o grao de implicación do profesorado.
 Avaliar aspectos organizativos do proxecto e recoller propostas de mellora.
 Avaliar os materiais multimedia creados.
 Realizar unha enquisa en xuño para establecer o seu grao de satisfacción no
uso das TIC e comprobar a relación cos resultados académicos obtidos.
 Adaptar o proxecto ós datos obtidos.
 Realizar reunións periódicas para valorar e adaptar o progreso dos obxectivos.



COAS FAMILIAS
 Detectar necesidades
 Comprobar o grao de achegamento do proxecto



DA XESTIÓN
 Detectar as necesidades
 Rexistrar o uso de materiais TIC por departamentos: portátil, canón, cámara
dixitalizadora, PDI...
 Rexistrar incidencias dos equipos informáticos
 Analizar a colaboración externa: administración, CFR...
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