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1. X U S T I FI CA CI Ó N DO P RO XE CT O
Durante os últimos anos produciuse un grande avance no desenvolvemento tecnolóxico que
xustifica a necesidade formativa no campo das Tecnoloxías da Información e Comunicación. Os
alumnos e alumnas, como cidadáns, precisan dos coñecementos necesarios para ser axentes activos
e "alfabetizados" nesta nova "aldea global" que de forma continua presenta innovacións técnicas e
formais no campo da comunicación e a información.
Estes medios, cada día máis presentes nas nosas vidas, obrígannos ao profesorado a realizar
un esforzo por dominalos e ser capaces de transmitir ao noso alumnado os coñecementos necesarios
para que os utilicen, tanto na súa vida cotiá coma na súa formación e educación, e sempre dun xeito
crítico, construtivo e solidario.
As novas Tecnoloxías da Información e Comunicación están a ocasionar profundos cambios
na sociedade actual, ante os cales a Escola non pode permanecer allea. Estas novas tecnoloxías
permiten non soamente novas formas de acceder á información, senón tamén novos métodos de
transmitila.
Por outro lado, a

accesibilidade que os alumnos poidan ter para manexar estas novas

tecnoloxías e o atractivo que sobre eles exercen, permite que se convertan nun útil e eficiente
instrumento pedagóxico, á vez que estimulante para eles. Polo tanto, debemos axudalos a que
descubran que as TIC, ademais de ser unha ferramenta lúdico-recreativa, constitúen tamén un
valioso instrumento para a súa formación e para a súa integración na nova sociedade da
comunicación.
A informática, por tanto, pode dar unha resposta a que as necesidades do proceso de ensinoaprendizaxe se leven a cabo nas condicións máis favorables xa que ademais reúne catro condicións
fundamentais:
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a) Flexibilidade.
O hardware (as máquinas utilizadas) pode encherse cos programas (software) que mellor se
adapten a cada necesidade. Isto permite que o material utilizado sexa flexible e adaptable en función
da grande diversidade de software existente. Por outro lado, todo o software ten "interfaces" ou
presentacións ao usuario parecidas, o que facilita a xeneralización do uso dun programa a outro.

b) Versatilidade.
O ordenador é unha ferramenta versátil debido a que se pode conectar a unha infinidade de
periféricos que facilitan a produción, edición ou transformación e presentación de material didáctico
en múltiples formatos. A un ordenador se lle pode adaptar unha cámara de fotos dixital (co que
podemos visualizar en tempo real fotos dos alumnos ou das súas actividades), unha cámara de
video, un escáner para almacenar e visualizar as producións en papel dos alumnos, micrófonos,
equipos de música, reprodutores de todo tipo (incluídos DVDs ou CDs interactivos educativos).
Todo isto podemos velo na pantalla do ordenador ou proxectalo grazas a un canón a todo o grupo
de alumnos. Co ordenador e o software apropiado pódese mostrar material didáctico aos alumnos e
ao mesmo tempo avaliar os seus coñecementos.

c) Interactividade.
É a grande virtude do uso do ordenador. O desenvolvemento das tecnoloxías de redes e da
velocidade de acceso a Internet dos últimos anos permitiu que na aula, os alumnos poidan ter acceso
a todo o coñecemento contido na rede de redes, filtrado e comentado polo docente. Os alumnos
poden elixir os seus propios itinerarios de descubrimento do coñecemento cun simple clic do rato,
abrindo e pechando ventás de información audiovisual. Os alumnos desta década están inmersos
desta forma nun ambiente educativo que multiplicou infinitamente o acceso en tempo real e con
moi pouco esforzo á información e material de aprendizaxe.

2

I.E.S. MONCHO VALCARCE

Proxecto TIC

Curso 2010-2011

Páx 3 de 50

d) Conectividade.
As TIC permiten as conexións internas (Intranet) e externas (Extranet) no mesmo centro e
entre diferentes centros educativos. A información pode ser compartida e intercambiada polo
alumnado e profesorado de distintos centros. As posibilidades son inmensas, se ademais incluímos
neste análise superficial das posibilidades das novas tecnoloxías, o desenvolvemento da tecnoloxía
de tráfico de información audiovisual (fotos e vídeos) en tempo real.

Para unha axeitada introdución das TIC na aula, debemos analizar todos os factores do
contexto (tipo de centro e alumnado, material existente, grao de accesibilidade a internet nas casas
etc) que interaccionarán nas novas situacións de aprendizaxe, de modo que o deseño das novas
actividades teña a garantía de éxito que desexamos.

2 . S I T U A CI Ó N D E PA RT I D A
Antes da elaboración deste proxecto realizouse un sinxelo inquérito entre o alumnado do centro
para obter información básicamente sobre a súa accesibilidade a internet e o grao de alfabetización
dixital dos seus pais/nais.
A información recollida de dito inquérito foi a seguinte:
¿ Tes ordenador na túa casa ?

5%

si
non

95%

3

I.E.S. MONCHO VALCARCE

Proxecto TIC

Curso 2010-2011

Páx 4 de 50

¿ Onde tes posibilidade de conectarte a internet ?

13%

Na casa
Noutros espazos

87%

¿ Con que frecuencia fas uso de Internet fóra do instituto ?

13%

Diariamente ou máis
de dous días por
semana
Nunca ou un día por
semana
87%
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¿ Que uso das novas tecnoloxías pensas que fan os teus pais, nais ou
titores na casa ?
Usan habitualmente estos
medios

7%
19%

37%

Usan con pouca frecuencia
estes medios
Non fan uso destes medios
a pesar de habelos na casa

37%

Non fan uso destes medios
por non habelos na casa

3 . R E C UR S O S DO C E NT RO
Os obxectivos incluídos no Plan Xeral Anual do IES Moncho Valcarce pretenden introducir o
noso centro no século XXI en materia tecnolóxica. Este proceso ten consecuencias a curto e longo
prazo que nos axudan a ofertar recursos como os seguintes:


Conexión en rede de todo o centro: 100% das aulas e departamentos, Salón de actos, biblioteca
e sala de profesores. Nestas tres últimas estancias existe a presenza de rede wifi somentes para
entrar en internet (o cal favorece o uso por parte dos alumnos e do profesorado dos seus
propios portátiles, teléfonos móbiles, pocket pc).



Creación de dúas aulas de informática: unha dotada con 16 ordenadores, canón e impresora, e
outra con 15 ordenadores, canón e escáner.



Ordenadores e canón no 70% das aulas (tres de Idiomas, dúas de Matemáticas, unha de
Relixión, dúas de Xeografía e Historia, dúas de Linguas, unha de Filosofía, unha de Economía,
unha de Debuxo Técnico, unha de Plástica, unha de Música, unha de PDC, unha de Pedagoxía
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Terapéutica, unha de usos múltiples, así como no Taller de Tecnoloxía e nos Laboratorios de
Bioloxía e Física e Química.).


TV, DVD e vídeo no 20% das aulas (sobre todo de linguas estranxeiras e ciencias sociais).



Canón e altavoces no salón de actos, e no vestíbulo do edificio principal.



Encerado dixital interactivo.



47 pocket pc con pantalla dixital e sistema de transmisión de datos wifi para o profesorado, que
inclúen un libro do profesor e un libro do titor para o seguimento da programación, as
incidencias do alumnado e incrementar a velocidade de transmisión da información entre
profesores, titores, dirección, e pais.



Biblioteca con canón, altavoces e seis ordenadores (un deles para uso do bibliotecario e os
cinco restantes para alumnado e profesorado).



Ordenadores portátiles a disposición do profesorado para a realización de distintas actividades.
É importante tamén mencionar que este curso nos foi concedido o Proxecto Abalar, co que á

lista anterior de recursos haberá que engadir dúas aulas máis co material que mande a Consellería
para impartir as clases nos dous grupos de 1º ESO.
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Empregando os recursos dispoñibles, pouco a pouco se vai dinamizando o uso das novas
tecnoloxías nas distintas áreas, ademais das habituais de TIC, Informática e Tecnoloxía.
Construíuse a páxina web do centro, así como varios blogs educativos, entre os que destacan
“Felices Lecturas” (blog da Biblioteca), “En obras” (do Club de lectura), o blog de Voz Natura,
“Ratos no laboratorio” (dun proxecto sobre xenética), “A pel de touro” (dos alumnos de Historia),
“Gústanos ler” (guías de lecturas), blogs de Latín, de Poesía, de Lecturas recomendadas, de Música,
...
Tendo todo isto en conta, e continuando co traballo empezado noutros cursos, con este
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proxecto pretendemos que todos os membros da comunidade educativa integren e consoliden o uso
das novas tecnoloxías na súa vida cotiá actuando en tres frontes diferentes dende o centro: proceso
de ensino-aprendizaxe, lecer no centro e interacción pais, nais-centro.

4 . O B X E C T I VO S
No seguinte proxecto preténdense alcanzar os seguintes obxectivos:



Introducir e/ou consolidar o uso das Tic como unha ferramenta de traballo para o profesorado de
forma que favoreza o proceso de ensino /aprendizaxe cos alumnos e alumnas.



Impulsar a comunicación e os intercambios con outros centros, localidades e culturas.



Apoiar a busca de información na rede de forma crítica, selectiva e construtiva.



Elaborar materiais didácticos propios.



Facilitar a aprendizaxe autónoma, individual e/ou en grupo entre os alumnos.



Uso dos canóns e ordenadores das aulas para as presentacións, deixando unha maior cantidade
de portátiles libres dispostos para o traballo interactivo.



Utilización de programas, aplicacións e materiais aportados por internet para o manexo
interactivo na rede.



Mantemento e actualización da páxina web que nos axude a difusión do noso traballo.



Participación dos alumnos na elaboración e actualización dos distintos blogs do centro.



Envío de información do alumno (notas nos exames, faltas de asistencia e puntualidade,
comentarios dos profesores de cada materia) aos pais vía correo electrónico, cando así sexa
solicitado.
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Colaboración co Laboratorio de Bases de Datos da Facultade de Informática da Universidade da
Coruña, para a actualización ás nosas necesidades do programa Sixa (aplicacións informáticas
de xestión docente,libro do profesor, libro do titor, creación de horarios, creación de calendarios
de exames, sistema de xestión de faltas do persoal docente e non docente...)



Aproveitamento por parte dos pais das novas tecnoloxías, xa que se incrementará a información
aportada polo centro vía web, para ofertar as nosas instalacións e coñecementos aos distintos
colectivos.



A promoción persoal do profesorado (polo menos dos que impartan clase en 1º ESO) a través da
formación básica en novas tecnoloxías da información e a comunicación con cursos dirixidos ao
manexo do sistema operativo Linux e os programas de software libre en xeral orientados á
comunidade educativa e/ou que lles poidan ser de axuda na súa práctica docente.



Facilitar especialmente o acceso destas ferramentas por parte do alumnado con necesidades
especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes.



Fomentar o uso das novas tecnoloxías para conmemorar datas sinaladas como O Día da Muller
Traballadora, Día da Paz, dos Dereitos Humanos, da Constitución Española, das Letras Galegas,
...



Organizar, se é posible, cursos de formación do profesorado sobre manexo de diversas
ferramentas informáticas, así como o manexo e a elaboración de material didáctico coa pizarra
dixital utilizando o software SMART Notebook ou similares.

5 . O CO O R DI N A DO R D E T I C
O coordinador/a de TIC terá un carácter técnico-pedagóxico que se complementa cos servizos
técnicos dependentes da garantía dos equipos. As súas funcións esenciais en centro serán as
seguintes:

–

Proporcionar axuda e asesoramento ao profesorado nos problemas que se lles presenten ao
9
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aplicar as novas tecnoloxías: uso dos programas informáticos, internet, uso da rede...
–

Avaliar os materiais didácticos dispoñibles (programas, multimedia, videos, ...).

–

Apoio ao profesorado no deseño e produción de materiais multimedia utilizando programas
abertos e na elaboración de guías didácticas dos programas comerciais dispoñibles...

–

Difusión e intercambio dos materiais producidos polos profesores.

–

Actuar como interlocutor entre o centro, a administración e demais institucións do ámbito;
comunicación con outros centros e centros de recursos.

–

Rexistrar os problemas detectados en cada aula en cada unha das sesións de traballo cos
diferentes equipamentos para intentar darlle solución ou dar parte de reparación cando sexa
necesario.

–

Realizar e actualizar o proxecto de TIC, en colaboración coa dirección do centro e os
departamentos implicados.

–

Axudar á actualización e mantemento da páxina Web do centro en colaboración coa dirección e
os departamentos implicados.
Para realizar este labor o docente encargado terá cinco sesións de 50' á semana exclusivas

para realizar estas tarefas, as cales figurarán no seu horario como coordinación de TIC e que serán
expostas na sala de profesores para que os demais docentes as coñezan.

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

8:30-9:20
9:20-10:10
10:30-11:20

TIC
TIC

TIC

TIC

11:20-12:10
12:30-13:20

TIC

13:20-14:10
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6. NORMAS DE USO PARA AS AULAS DE INFORMÁTICA E TICS
Para un mellor aproveitamento dos recursos e uso das aulas de Informática e TICS, sería
desexable que se seguiran as seguintes normas:


As aula TIC son espazos destinados para facer actividades de carácter técnico/educativo,
quedando descartado o seu uso privado ou actividades sen unha xustificación educativa.



A instalación de programas deberá ser baixo petición ao coordinador TIC. Os equipos non
poderán ser modificados polo profesorado en xeral. Será competencia dos administradores
actualizar e instalar software.



Os equipos dispoñen de dúas sesións de traballo,
o Sesión Alumno /Usuario – Poderá manexar os programas instalados ou navegar por
internet. Non poderá instalar programas nin firmar dixitalmente complementos
descargadas dende internet.
o Sesión Administrador – protexido con contrasinal.



Cada aula ten un libro de rexistro de uso e incidencias. Cada usuario deberá cumprimentar no
lugar correspondente o seu nome e as incidencias que puidera haber.



Se necesita gardar documentos, cada alumno deberá facelo no ordenador do profesor, a través
da rede interna creada na propia aula.



No se poderá comer nin traen bebidas á aula.



No caso da ausencia do profesor/a por calquera causa evitarase a presenza na aula de
profesorado alleo a este materia, facendo a garda noutras aulas dispoñibles.
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É responsabilidade de todos respectar a aula e facer un bo uso dos equipos a fin de que toda a
comunidade escolar poida traballar neles.



O profesor/a que acompaña ao grupo deberá facerse responsable do seu comportamento e a súa
actitude nas instalacións. Deberá cumplimentar o seu nome, data hora e curso co que está, no
libro de incidencias. Queda prohibido o uso de programas ou páxinas web inapropiadas para a
aula.



O uso da aula polo profesorado que non a teña asignada no seu horario, deberá ser reservado na
folla de reserva dispoñible en conserxería. De necesitar a instalación dalgún programa hai que
avisar coa suficiente antelación.
12
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Todos os usuarios deberán comprobar ao finalizar a sesión de ter gardado no ordenador do
profesor todo o traballo feito, pois os demais equipos levan instalado un software que borra
todas as modificacións feitas e os documentos creados ou modificados en canto finaliza a sesión
de traballo.



As aulas TIC están en uso de xeito continuado durante todo o curso. A fin de prolongar a súa
utilidade e tamén facer un aforro enerxético, os equipos se apagarán ao remate da sesión de
traballo, incluíndo monitores e altavoces.

7 . D E S E NVO LVE M E NTO DO P RO XE CTO
a) P R O P O S TA M E T O D O L Ó X I C A


Incorporación das TIC ao estudo das diferentes materias en ESO, Bacharelato e Ciclo
Formativo, dinamizando as clases.



Por a disposición do alumnado material de distintas materias en soporte informático.



Uso das TIC como recurso didáctico para o fomento do espíritu emprendedor.



Incorporación ao uso dos recursos dispoñibles en internet.

b) AT E N C I Ó N Á D I V E R S I D A D E
Co uso do ordenador estaremos motivando e axudando aos alumnos que teñan necesidades
educativas especiais tanto por posibles deficiencias psicomotrices como polas desfavorables
condicións sociais que se podan dar no centro.
O uso de materiais didácticos interactivos resultarán de grande utilidade para actividades
complementarias de recuperación e adaptación curricular, xa que permiten ao alumno/a controlar o
seu traballo e a adaptación ao seu ritmo e coñecementos previos.
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Confiamos en que os novos medios e o traballo cooperativo nos permitan responder a moitas
das diversidades existentes nunha clase realizando un tratamento máis axustado ás diferenzas,
aplicando metodoloxías máis activas e menos expositivas e aplicando novas técnicas de avaliación e
autoavaliación.

c) A C C I Ó N T I T O R I A L
A necesaria comunicación coas familias pódese ver favorecida e incrementada coa utilización
dos ordenadores, a páxina web do centro, o uso do correo electrónico, sms, etc.

d) UTILIZACIÓN DAS TIC POR DEPARTAMENTOS

Como norma xeral, á hora de asignar ao alumnado tarefas para facer na casa fóra do horario lectivo,
o profesorado deberá ter en conta a accesibilidade dos alumnos/as ás novas tecnoloxías, e
especialmente a internet e propoñer un medio alternativo en caso de ser necesario.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Ademais de nas asignaturas de Informática e TIC, onde todo o currículo implica xa o emprego

das novas tecnoloxías, usaranse tamén en todas as demais materias impartidas neste departamento,
por consideralas imprescindibles tanto como ferramentas na resolución de problemas como no
aproveitamento da grande cantidade de materiais e recursos didácticos que ofrecen.
O uso das calculadoras é fundamental, así como o das follas de cálculo sen esquecer que os
alumnos deberán aprender a utilizar a forma de cálculo (mental, escrito ou con calculadora ou
ordenador) máis conveniente en cada caso.
Utilizaranse os ordenadores e Internet para compartir recursos e acceder e contactar coa
14
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comunidade matemática de todo o mundo. Empregaranse tamén programas específicos de
matemáticas como Derive, Cabri, Geogebra, Excel, OpenCalc, ... En Bacharelato, por exemplo,
para explicar a interpretación xeométrica da derivada, empregaráse o páxina de recursos TIC do
proxecto

Descartes

do

Ministerio

de

Educación

e

Ciencia,

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/aplicaciones.php
Recomendarase en 2º de Bacharelato a consulta de información sobre contidos, modelos de
exames e criterios de corrección nas probas de Selectividade nos enlaces:
http://ciug.cesga.es/grupos/matemapli.html
http://ciug.cesga.es/grupos/matematicas.html
En cada curso recomendaranse distintas páxinas de internet con exercicios resoltos, xogos e
curiosidades, agrupadas no enlace do Departamento de Matemáticas que figura no blog da
biblioteca: http://www.delicious.com/gopemo
O
s
profes
ores
implic
ados
en 1º
de
ESO
colab
orarán
co
Proxe
cto
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ABALAR que se desenvolverá no centro este curso 2010/11 e neste nivel educativo.



DEPARTAMENTO DE FÍS ICA E QUÍMICA
O Departamento de Física e Química traballa nas aulas habilidades para identificar,

contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e presentada en
diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación, como os buscadores
pola internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxaría, xornais dixitais, revistas divulgativas
na web, presentacións electrónicas e simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva
sobre as informacións de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información e a
comunicación, foméntanse actitudes favorables ao emprego delas evitando o seu emprego
indiscriminado.
Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, cando se
traballan representacións de datos por medio de programas informáticos, cando se realizan
experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando se representan estruturas moleculares,
atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos ordenadores, desde a área
estase a contribuír á competencia dixital.

Tanto na aula taller de Ensaios Físicos como no laboratorio de Física e Química se dispón de
cañón e ordenador portátil para impartir as clases. Por outra parte, os alumnos realizan actividades
quincenais ou mensuais, según a disponibilidade do centro, de búsqueda de información ou de
realización de exercicios nas aulas de informática mediante internet e outros programas educativos.
En Física e Química de 1º de Bacharelato empréganse as seguintes páxinas web como recursos
didácticos:
www.beep.ac.uk

www.caosyciencia.com

www.education.web.cern.ch

www.iupac.org

www.nuffieldcurriculumcentre.org

www.particleadventure.org
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www.scienceacross.org

www.scienceinsocietyadvanced.org

www.scpub.org

www.worldwidetelescope.org

www.21stcenturyscience.org

En Física de 2º de Bacharelato, se realizará a visualización de documentais sobre os contidos
didácticos da programación do Universo Mecánico, Redes, Enciclopedia Británica, así como
actividades elaboradas para traballar na aula de TICS con INTERNET e a páxina de Recursos
Didácticos do Portal Educativo da Xunta de Galicia.

No CS de Laboratorio de Análise e de Control de Calidade é imprescindible a incorporación das
TIC, posto que están contempladas dentro dos contidos e resultados das aprendizaxes, polo que o
ordenador e os programas informáticos como follas de cálculo, tratamento de datos estatísticos,
procesador de textos, etc., forman parte do desenvolvemento das actividades cotiás, así como a
busca da información en Internet e as presentacións de Power Point para as explicacións dos
contidos teóricos.
No Módulo de Ensaios Físicos empregaránse os seguintes recursos didácticos:
–

Exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/materiales

–

Itescam.edu.mx/principal/sylabus

–

ehu.es/biomoleculas/agua/coligativas

–

hverdugo.cl/calor-cambios

–

cenam.mx/memsimp06/Trabajos

Aceptados

para

CD/Octubre

27/Bloque

E/E5-

DENSIDAD/E5-2.pdf
–

fisica.usach.cl/~weblab/Documentos/quimica/5Determinaciondelapresiondelvapordeun.

No Módulo de Calidade e Seguranza no Laboratorio empregaránse as seguintes páxinas web
como recursos didácticos:
www.acs.org

www.astm.org

www.bipm.org

www.aoac.org

www.bam.de

www.cem.es
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www.citac.cc

www.ilac.org

ainty.org

www.echa.europa.eu

www.insht.es

www.onlabweb.com

www.epa.gov

www.irmm.jrc.be

www.quimica.urv.es/qui

www.eurachem.org

www.isoiec17025.com

mio

www.fasor.com/iso25

www.iupac.org

www.usp.org

www.fda.gov

www.lomg.net

www.iaea.org

www.measurementuncert

No Módulo de Ensaios Biotecnolóxicos, toda a documentación necesaria asi como outra
documentación útil para o alumnado estará tamén dispoñible na zona correspondente da aula
virtual (Moodle) do centro á que poderán acceder unha vez inscritos por parte do profesor.
Debido ao número elevado de referencias e enlaces que se utilizarán non se fai mención
expresa delas na programación correspondente.
A programación do Departamento estará dispoñible para consulta na páxina web do
centro.



DEPARTAMENTO DE MÚSICA
O uso dos recursos tecnolóxicos no campo da música irán encamiñados ao

coñecemento e dominio básico do hardware e o software musical, os distintos formatos de
son e de audio dixital ou as técnicas de tratamento e gravación do son relacionados, entre
outros, coa produción de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia.


DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
Este Departamento emprega as novas tecnoloxías nas materias que imparte, mediante a

proxección periódica de vídeos, DVDs, busca de información en Internet, uso da pizarra electrónica e
o ordenador, como elementos de reforzo e complementación a actividades de lecto-escritura. Como
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recurso didáctico tamén se utiliza nalgún grupo o Java Clic, así como o correo electrónico para
entregar traballos o consultar dúbidas en 1º de Bacharelato, temas de teoría facilitados a través de pendrive en 2º de Bacharelato e Dicionario de español en formato dixital.

No Proxecto Interdisciplinar: “Temas, motivos y tópicos en la literatura y en la música”
realizarase unha busca en Internet de poemas, contos e outras manifestacións literarias que
sexan do interese da materia, de cara a realizar traballos, os cales poderán ser expostos cada
trimestre en soporte informático. A profesora encargarase de aportar á aula os textos
necesarios que serán obxecto de análise, seleccionando algúns deles a través de Internet
nalgunha páxina de contido literario ou cultural. Para iso empregaranse a aula de TICS e a
aula de Informática, ou ben se o houbera, o ordenador de aula.



DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Os alumnos terán que familiarizarse co uso de Cd-roms interactivos, escoitar

grabacións en videos e DVD, facer actividades de reforzo en diferentes páxinas web de inglés
tanto nas aulas de idiomas como nas aulas de TIC´s e informática e, a ser posible, nas súas
casas e utilizar o ordenador como ferramenta de busca e elaboración de materiais. Ademais o
uso das catro aulas de idiomas dotadas de canón e ordenador, facilita o emprego das novas
tecnoloxías como unha ferramenta máis de aula no proceso ensino-aprendizaxe. Así, apoia as
explicacións do profesor mediante presentacións en Power Point, serve para a realización de
tarefas na aula

polos alumnos, para poñer deberes, etc. ademáis dos usos comentados

anteriormente.
O departamento amosa o seu interese polo uso das TICs formando parte do Proxecto
Abalar.
Tamén se ampliarán as actividades xurdidas o curso pasado a raíz do libro de lectura de
4ºE.S.O sobre o grupo británico The Beatles cunha exposición e unha presentación en Power
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Point.
Os criterios de cualificación e recuperación serán publicados na páxina web do instituto.



DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA
Utilizaránse ferramentas en soportes variados para melloralas habilidades de obtención de

información: dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, bibliotecas
virtuais, catálogos de publicacións...
En Bacharelato tamén se utilizarán diferentes gravacións sonoras, que recollen textos
literarios medievais e do Rexurdimento (1º BAC); Fotobiografías sonoras da Editorial
Ouvirmos, a gravación que acompaña a obra Tempo de elexía de Uxio Novoneyra, así como
diferentes arquivos de audio dispoñibles no local na rede http://www.escoitar.org que
recollen textos orais de falantes de varias zonas dialectais (2º BAC)
Nos cursos da ESO empregaránse videos, CD’s, Internet…



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍS ICA
O uso das TIC será fundamental e imprescindible nesta materia: priorizaráse a entrega

de traballos en formato dixital e que a redacción e confección dos mesmos impliquen un uso
das novas tecnoloxías (vídeos, páxinas web, ...); Así mesmo o profesorado implicarase na
confección de materiais educativos e a utilización das TIC como recurso educativo de
primeira orde.



DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA
Para o desenvolvemento das novas tecnoloxías este departamento conta con aulas-materia

que están dotadas de ordenador con conexión a internet, canón, pantalla, televisión, dvd e
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proxector de diapositivas . Este curso 2010-2011 o Departamento de Historia participa no
PROXECTO ABALAR no 1º curso de ESO-A.
O plan de integración das TIC tenta acadar varios obxectivos:
1.- Familiarizar os alumnos coas novas tecnoloxías.
2.- Desenvolver estratexias encamiñadas á búsqueda e tratamento da información, lectura e
análise crítico de fontes diversas (periodísticas, historiográficas) e á elaboración de traballos
relacionados coas ciencias sociais, utilizando diferentes tipos de materiais (textos,
audiovisuais…)
3.- Tratamento específico de temas contemporáneos de interés cara ao alumnado.
4.-Fomentar a afición pola Historia, conectándoa coa realidade máis inmediata, máis alá da
rutina diaria da clase tradicional, a través dos medios que nos ofrecen as novas tecnoloxías.

O traballo céntrase na elaboración dun blog “Clio”, a musa da Historia. Os alumnos
aprenden a abrir e xestionar una bitácora onde, agrupados en equipos de dúas ou tres persoas,
plantexan un tema que desenvolven ao longo dun tempo. Tamén se publican reseñas dos
libros que os alumnos van lendo ao longo do curso. O éxito acadado leva a creación dun
segundo blog cos alumnos de 2º de Bacharelato centrado na selección e elaboración de
materiais concretos relacionados coa materia de Historia de España “A pel de touro”.
Enlaces:
http://mundohistoria-clio.blogspot.com/
http://apeldetouro.blogspot.com/



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
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O material audiovisual e informático que se empregará para o desenvolvemento das
clases son:
- Películas, documentais, publicidade....
- Páxinas

web preferentemente dependentes da Consellería de Educación e outras institucións

públicas de carácter cultural e educativo, a través da conexión a Internet.
Aínda que o Departamento conta cun ordenador persoal na aula, isto non é suficiente para
atender a todos os alumnos de modo satisfactorio cando se trata de traballo con TICs. Por esta
razón, utilizaránse as aulas de informática ocasionalmente, na medida en que os contidos das
unidades didácticas o demanden, agás na materia de Educación para a Cidadanía de 2º ESO,
que se impartirá sempre na aula de TICs.



DEPARTAMENTO DE BIO LOX ÍA E XEOLOXÍA
Este Departamento utilizará ferramentas dispoñibles en Internet que permiten realizar

mapas conceptuais, liñas de tempo, diagramas causa-efecto, etc. Por exemplo:
–

Uso de Applets: Os applets, axudan ao profesor a mostrar de forma máis clara e atractiva
algunhas cuestións. Exemplos comúns de applets son os applets de Java e as animacións
Flash. O uso de applets estimula aos estudantes a incrementar o seu interese pola unidade
e a avanzar con maior autonomía en determinados momentos. Case todas as animacións
teñen un perfil interactivo o que axuda na motivación do alumnado.

–

Páxina web: Os sitios Web do departamento de Bioloxía-Xeoloxía: recollen o uso
práctico das TIC para o ensino das materias deste departamento. Nelas podemos
encontrar: bibliografía de consulta, boletíns de exercicios, coordinación de actividades,
traballos realizados polos alumnos e alumnas do departamento. Por razóns de espazo,
non se enumeran aquí todas as aplicacións utilizadas. Para información máis detallada,
22
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deben consultarse os sitios Web anteriormente citados
–

Creación e uso do blog “As Pontes da Ciencia”

–

Proxecto Abalar

–

Emprego de ordenador e canón de proxección

–

Plataforma educativa Moodle ( páxina Web do centro)

–

Material audiovisual: Vídeos didácticos específicos para cada actividade ou tema,
transparencias e diapositivas

–

Presentacións multimedia.

–

Direccións de internet recomendadas en 2º de Bacharelato:
http://www.dnaftb.org/dnaftb/29/concept/index.html
http://www.bioxeo.com
http://www.ehu.es/biomoleculas/AN/an4.htm
http://www.cesga.es/ciug Páxina da Comisión Interuniversitaria de Galicia con toda a
información sobre as PAAU
http://www.joseacortes.com/index.htm Enlaces relacionados coa materia



DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN
Utilizaránse películas en DVD para tematizar algunhas das unidades didácticas a

traballar, así como páxinas web que ofrezcan imaxes, glosarios, esquemas, etc., como apoio á
explicación realizada na clase.
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DEPARTAMENTO DE LAT ÍN E GREGO
Farase un uso crítico da rede como fonte de información, e empregaranse aplicacións

informáticas para a elaboración de documentos de aula.
Na materia de Grego de Bacharelato realizaranse:
–

Proxeccións de vídeos e transparencias que faciliten a comprensión de elementos da
cultura grega.

–

Uso de internet e das novas tecnoloxías.

En canto a materiais audiovisuais e informáticos empregaranse:
–

Os sistemas de canón e de encerado electrónico

–

Vídeos e diapositivas de Grecia que recollan os ámbitos xeográfico, artístico, histórico,
etc.

–

Algúns filmes (sempre fóra de horas lectivas) tales como: Zorba el griego ou El nombre
de la rosa. La mirada de Ulises.

As direccións de Internet recomendadas polo Departamento tras contrastalas son as
seguintes:
http://ateneanike.blogia.com
http://notabene.wikispaces.com

http://hecuba-priamo.blogspot.com
http://auladelatin.blogsome.com

http://traslashuellasdelosdioses.blogspot.com

http://divesgallaecia.blogspot.com

http://homobonusperitusdicendi.blogspot.com

http://xmnicol.blogaliza.org

http://respublicalitterarum.blogspot.com

www.noctes-gallicanae.org

http://elcinturondehipolita.wordpress.com

http://iurisconsultus.blogspot.com

http://historiaantiguaromana.blogspot.com

www.hispaniaromana.es

http://porlosdiosesdelolimpo.blogspot.com

http://elenagp.wordpress.com

www.legioviiii.es/documentos/stilus/stilus.html

http://cruzandola.blogspot.com
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http://ellaberintodecreta.blogsot.com

http://probidiscipuli.blogspot.com

http://clasicaschesta.blogspot.com

http://nausica.blogspot.com

http://doceoetdisco.blogspot.com

http://itineraclassica.blogspot.com

www.cuentosaprendizdebrujo.blogspot.com

www.culturaclasica.com

http://chironwiki.wikispaces.com/chironweb.org
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php

ROMANIZACIÓN
http://www.galespa.com.ar/historia_galicia_romana.htm
http://www.tarraconensis.com/galiciaromana/hioriagalicia.html
http://www.aaviladonga.es/es/castro.htm
http://www.tarraconensis.com/orense/orense.html

http://www.tarraconensis.com/lugo/lugo.html
http://www.arqweb.com/lucusaugusti/
http://www.lugoturismo.com/quevisitar/cultural/?pag=muralla
http://www.usc.es/troia/
http://www.tarraconensis.com/lacoruna/lacoruna.html
http://www.ctv.es/USERS/sananton/
http://www.museodopobo.es/cgm/index.php
http://www.cgmuseos.org/ourense.html
http://www.aguarda.com/museo/index.htm
http://www.museo.depo.es/coleccion/seculo.xx/ga.03010001.html
http://www.arrakis.es/~rojea/arquetex.htm
http://www.geocities.com/SoHo/Atrium/3504/lanse.htm
http://www.cambre.org/
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?ctre=122&crec=7079&cidi=E
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http://www.ourense.com/index.php/07/03/2008/376

En canto ao material audiovisual, usaranse:
–

Mapas de Italia e do Imperio Romano

–

Planos da cidade de Roma, de conxunto e de zonas parciais do Foro

–

Películas de corte romano, videos e diapositivas

–

Discos, algúns CDs e DVDs e todos aqueles recursos TIC que teñamos ao noso alcance.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA
Utilizaranse durante o curso medios audiovisuais, ordenador portátil, canón e pantalla,

para poder amosar calquera tipo de material multimedia como complemento ás
exposicións teóricas. Usaránse as aulas de informática nas que os alumnos/as traballarán
cos múltiples recursos que ofrece internet, e cos programas de resolución e simulación de
circuítos eléctricos, electrónicos, neumáticos e de control, así como con programas de
deseño asistido por ordenador. Entre outros, por tanto, manexarán Relatran, Autocad,
PowerPoint,...



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Este Departamento empregará os seguintes recursos no desenvolvemento das clases:

–

Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
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Realización de operacións combinadas coa calculadora, adaptándose ás características da
máquina.

–

Utilización da calculadora como ferramenta que facilita os cálculos mecánicos
relacionados con potencias e raíces.

–

Utilización da calculadora como axuda nos cálculos matemáticos con números decimais
e fraccións.

–

Utilización da calculadora en situacións de proporcionalidade e porcentaxes.

–

Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas variados.

–

Utilización da calculadora ou folla de cálculo para organizar datos, calcular parámetros
centrais (media, mediana, moda) e de dispersión (percorrido e desviación típica) e xerar
os gráficos máis adecuados á situación estudada.

–

Recursos web:
www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.
www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio.
www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil.
www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria.
www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de
sociedades en Internet.
www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por categorías.
www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas,
algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores.
www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito.
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www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre axudas e
subvencións.
www.cofides.es Sociedade de capital risco.
www.cesgar.es Sociedade de Garantía Recíproca.
www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.
www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo,
Estatuto dos Traballadores, etc.
www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego
da muller.
www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de
Educación.
www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego.
www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que
facilita información sobre a creación de empresas.
www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades.
www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador.
www.aprendeaemprender.com Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León adicada a
emprendedores.
www.mujeresdeempresa.com Centro de negocios para empresarias e emprendedoras.
–

Aplicacións informáticas:
Casos de dirección de marketing. CD-ROM. PEARSON EDUCACIÓN.
A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA.
Software diverso (Excel, Word, PowerPoint…).



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
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Utilizarase a pantalla dixital para variar as actividades e motivar aos grupos. Ao longo do
curso visitarase a aula de informática aproximadamente unha vez cada 15 días con cada un
dos grupos, sempre que sexa posible. Traballarase con xornais dixitais franceses, así como
con outras páxinas web adaptadas aos intereses e idades do alumnado.

Como proxecto especial, crearánse actividades con J CLIC para colgalas na páxina web
do centro. Tamén se usarán as novas tecnoloxías para a creación de distintos contextos
comunicativos: blogs, foros, chats, correo electrónico, etc., pasando polo uso de distintas
ferramentas dixitais para manexar a información: CD, DVD, internet, presentacións de
PowerPoint... ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe das linguas: programas de
software específicos, páxinas web, dicionarios en liña, tradutores automáticos, etc.



DEPARTAMENTO DE DEBUXO
As materias de Educación Plástica e Visual, Debuxo Técnico I e II e Debuxo Artístico I e

II, son unhas das máis influenciadas polos medios dixitais, polo que dende este
Departamento, se empregará e fomentará o uso das TIC, tanto dun xeito informativo como
expresivo.

Para o desenvolvemento das clases teránse en conta os seguintes obxectivos:
–

Fomentar a autonomía e a colaboración na busca de información a través de Internet.

–

Empregar materiais interactivos e outros recursos dispoñibles na rede no proceso ensinoaprendizaxe.

–

Fomentar o emprego do soporte informático na elaboración e presentación dos traballos
do alumnado.

–

Dar a coñecer ao alumnado programas e aplicacións específicas de Debuxo, Deseño,
Tratamento de Imaxes, de Animación…
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METODOLOXÍA E RECURSOS
–

Emprego dos recursos multimedia online para a presentación ou complemento das
unidades didácticas (webs, blogs…)

–

Emprego de recursos TIC de creación propia: presentacións en PowerPoint das unidades
didácticas.

–

Utilización por parte do alumno do Power Point para a creación de narracións gráficas ou
presentacións dos seus propios traballos.

–

Uso de Programas de Debuxo (Autocad), de Manipulación de Imaxes (Photoshop), de
Animación (Stop Motion) …

–

Visitas virtuais a Museos para o análise das obras de arte.

Empregaránse sempre que sexa posible as aulas de TIC e Informática.



DEPARTAMENTO DE FOL
Este Departamento empregará os seguintes recursos no desenvolvemento das clases:

–

Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.

–

Realización de operacións combinadas coa calculadora, adaptándose ás características da
máquina.

–

Utilización da calculadora como ferramenta que facilita os cálculos mecánicos
relacionados con potencias e raíces.

–

Utilización da calculadora como axuda nos cálculos matemáticos con números decimais
e fraccións.

–

Utilización da calculadora en situacións de proporcionalidade e porcentaxes.

–

Utilización de programas informáticos como axuda na resolución de problemas variados.
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Utilización da calculadora ou folla de cálculo para organizar datos, calcular parámetros
centrais (media, mediana, moda) e de dispersión (percorrido e desviación típica) e xerar
os gráficos máis adecuados á situación estudada.

–

Recursos web:
www.eea.eu.int Páxina da Axencia Europea de Ambiente.
www.camerdata.es Páxinas webs das Cámaras de Comercio.
www.rmc.es Páxina do Rexistro Mercantil.
www.aeat.es Páxina da Axencia Tributaria.
www.circe.es Páxina da Dirección Xeral de Política de Peme. Constitución de
sociedades en Internet.
www.paginas-amarillas.es Reúne información sobre empresas agrupadas por categorías.
www.cis.es Páxina do Centro de Investigacións Sociolóxicas. Contén diversas enquisas,
algunhas das cales teñen que ver coa motivación dos consumidores.
www.cocacola.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
www.zara.es Exemplo de páxina dunha empresa relevante no seu sector.
www.ico.es Páxina do Instituto Nacional de Crédito.
www.ipyme.org Dirección Xeral de Política de Peme. Base de datos sobre axudas e
subvencións.
www.cofides.es Sociedade de capital risco.
www.cesgar.es Sociedade de Garantía Recíproca.
www.seg-social.es Páxina da Seguridade Social.
www.inem.es Servicio Público de Emprego Estatal. Tipos de contratos de traballo,
Estatuto dos Traballadores, etc.
www.mtas.es/mujer Páxina do Instituto da Muller. Iniciativas para promover o emprego
da muller.
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www.pntic.mec.es Páxina do Programa de Novas Tecnoloxías do Ministerio de
Educación.
www.laboris.net Páxina web de búsqueda de emprego.
www.creaciondempresas.com Páxina de Improdex Desarrollo Empresarial S.L., que
facilita información sobre a creación de empresas.
www.constituciondesociedades.com Trámites on-line para constituir sociedades.
www.emprendedorXXI.es Páxina de La Caixa. O portal do emprendedor innovador.
www.aprendeaemprender.com. Páxina elaborada pola Xunta de Castela e León adicada a
emprendedores.
www.mujeresdeempresa.com. Centro de negocios para empresarias e emprendedoras.
–

Aplicacións informáticas:
Casos de dirección de marketing. CD-ROM. PEARSON EDUCACIÓN.
A creación de empresas. CD-ROM. IGAPE. BIC GALICIA.
Software diverso (Excel, Word, PowerPoint…).



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Empregaránse as novas tecnoloxías mediante a busca de información relevante para o

alumnado e profesorado en páxinas web de interese, consulta en blogs doutros departamentos
de Orientación, programas específicos para a elaboración de enquisas relacionadas coas
titorías, presentacións en PowerPoint, utilización do programa BADYG para análise de datos
recollidos nas enquisas, emprego do programa Orienta para analizar as preferencias
profesionais do alumnado, en especial de 4º de ESO e 2º de Bacharelato, ... Intentaráse crear
un blog propio, así como publicar información relevante relacionada con este Departamento
na páxina web do centro.


NORMALIZAC IÓN LINGÜÍSTICA
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O Equipo de Dinamización da Lingua Galega ten previsto levar a cabo unha serie de
actividades ao longo do ano coas que poder acadar os obxectivos particulares propostos e con
estes os xerais. Entre as actividades nas que se pode ver o fomento das novas tecnoloxías por
parte do EDLG destacamos as seguintes:

-

Concurso de imaxes, que serán entregadas en formato dixital. O alumnado encargaráse de
elaboralas, modificándoas con programas de fotografía e coa inserción dos lemas en
galego.

-

A proxección de curtametraxes e películas en galego.

-

A elaboración dos marcadores co gallo do Día das Letras Galegas.

-

A publicación na páxina web do IES Moncho Valcarce dos traballos premiados no
certame e nos distintos concursos.

-

Ademais do exposto, o EDLG do noso IES ten previsto participar nun obradoiro que
desenvolverá o Concello das Pontes coa axuda da editorial Kalandraka. Este obradoiro,
aínda por determinar, ten como novidoso o feito de presentar como conclusión ás
actividades desenvolvidas nel a elaboración de varios espazos radiofónicos na emisora
local municipal.

e) PLAN XERAL ANUAL
No Plan Xeral Anual Cap.I, figuran os seguintes aspectos e obxectivos relacionados coas
novas tecnoloxías:
 Implantación do proxecto ABALAR no centro: Dispuxéronse dúas aulas para ser
utilizadas no programa e leváronse a cabo todos os trámites requeridos ata o momento
(estase

á espera de recibir o equipamento e formación necesarios) por parte da

Consellería de Educación.
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 Dinamizar a páxina web do instituto e dotala de contido debidamente actualizado para que
sexa un punto de información referente dos diversos ámbitos do centro. Esta tarefa será
asumida pola dirección, contando coa imprescindible colaboración da coordinadora de
TICS e dos distintos departamentos didácticos.
 O DRD (Documento de recollida de datos) será cuberto vía XADE Web no momento que
a Consellería de Educación o solicite e habilite a aplicación.

É importante salientar que desde a Dirección, estáse a facer un uso continuado das
novas tecnoloxías, tanto na información ofrecida ao profesorado a través do correo
electrónico e o programa Sixa, como presentacións no ordenador co canón en claustros e
consellos escolares, follas de cáculo para levar a cabo a contabilidade dos orzamentos do
centro, commemoración de días sinalados por parte da Vicedirección (Día da Paz, Día do
Sida, da Muller Traballadora, dos Dereitos Humanos, da Constitución Española, das Letras
Galegas,...), nos que se empregan non só páxinas web de interese, senón tamén programas
específicos de tratamento de imaxes, de edición de vídeos, de extracción e gravación de
audio, descarga de vídeos de YouTube, procesadores de textos, blogs, etc.

f) PROXECTO ABALAR
Para desenvolver o Proxecto Abalar que nos foi concedido este curso, o coordinador de
dito proxecto, César Docanto Vázquez, levará a cabo o Plan de Formación do profesorado, co
seguinte calendario de sesións, contidos e metodoloxía:

CALENDARIO DE SESIÓNS
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Todas as sesións constarán de catro horas, a celebrar os mércores abaixo indicados por
tratarse do día no que no centro non hai actividade lectiva e estar designado polo Claustro
como día para realizar actividades de formación e reunións.
A celebración de dúas sesións antes da data solicitada e da previsible instalación das aulas no
centro xustifícase polo baixo nivel que o grupo ten en cuestións de novas tecnoloxías e, en
particular, do software que se vai empregar. Por isto, e despois dunha reunión mantida co
profesorado integrante do obradoiro que así o solicitou, celebraranse as dúas primeiras
sesións sen contar coa aula instalada.

13 de Outubro:1ª Sesión: A Aula Abalar
27 de Outubro: 2ª Sesión: O entorno de traballo
10 de Novembro: 3ª Sesión: Os elementos da Aula Abalar
1 de Decembro: 4ª Sesión: Busca e análise de contidos
12 de Xaneiro: 5ª Sesión: Posta en común
2 de Febreiro: 6ª Sesión: Busca e análise de contidos
23 de Febreiro: 7ª Sesión: Posta en común
2 de Marzo: 8ª Sesión: Busca e análise de contidos
23 de Marzo: 9ª Sesión: Posta en común
6 de Abril:10ª Sesión: Creación de contidos
4 de Maio:11ª Sesión: Creación de contidos
25 de Maio:12ª Sesión: Avaliación final
1ª Sesión: A Aula Abalar
- Introdución ao curso-obradoiro.
- Descrición dos compoñentes da aula Abalar: encerado dixital, ordenador para o
profesor, netbooks, carro de carga, rede wi-fi, servidor de contidos,...
- Protocolo de actuacións na aula Abalar: establecemento de

normas comúns de

actuación do profesorado na aula.
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Metodoloxía:
Nesta primeira sesión preténdese que o coordinador explique ao profesorado integrante
do obradoiro os distintos aspectos do mesmo como son o calendario de xuntanzas, os
obxectivos, os contidos das distintas sesións e a metodoloxía a aplicar en cada unha delas tal
e como figura neste documento. Nunha segunda parte da sesión procurarase establecer un
procedemento de actuación común para todo o profesorado que utiliza a aula, tentando deixar
por escrito respostas a cuestións como: quen saca os ordenadores do carro de carga e quen os
volve recoller, normas de comportamento e de traballo do alumnado na aula,...

2ª Sesión: O entorno de traballo
- O software libre como entorno de traballo.
- Ubuntu 10.4. Nocións básicas: descrición de menús, descrición de aplicacións
dispoñibles e operacións básicas.
- O navegador: Mozilla firefox.
- O Open Office 3.2: Procesador de texto (writer), creación de presentacións (impress),
follas de cálculo (calc).

Metodoloxía:
Por tratarse dun grupo que descoñece practicamente o que é o software libre, nesta
segunda sesión tentarase que o profesorado se familiarice co que vai ser o seu novo entorno
de traballo polo que se inclúen nesta sesión os contidos arriba expostos. Tentarase nesta
sesión que o profesorado adecúe os seus coñecementos de Windows e Microsoft Office a este
novo entorno de traballo mediante exemplos sinxelos de actuacións que están afeitos a
realizar.

3ª Sesión: Os elementos da aula Abalar
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- Descrición, polo miúdo, dos compoñentes da aula Abalar: funcións e usos.
- Conexións e posta en marcha dunha sesión de traballo na aula Abalar.
- O encerado dixital: O software de Smart:
-

Descrición dos seus menús

-

Primeiros pasos: calibrado, o espazo de traballo,...

-

As galerías de Smart: primeiro repositorio de actividades

Metodoloxía:
Nesta sesión espérase que o centro xa conte coa aula montada con todos os seus
elementos funcionando polo que se fará unha descrición máis exhaustiva dos seus
compoñentes e poderase visualizar como sería unha sesión co alumnado na mesma. Xa que
unha peza básica deste aula é o encerado dixital tomarase como inicio para empezar co
traballo. Así, a través de exemplos, espérase que o profesorado vaia familiarizándose co seu
uso e se anime á súa manipulación, xa ben con actividades da galería ou con outras
actividades proporcionadas polo coordinador.

4ª Sesión: Busca e análise de contidos
- O repositorio do servidor: busca e selección de contidos para a súa utilización na aula;
o emprego do xestor de contidos.
- Enlaces de interese: páxinas con contidos para a súa utilización.
- Distribución dos membros do obradoiro en áreas de coñecemento para a análise e
utilización de contidos xa elaborados.

Metodoloxía:
Nesta sesión preténdese que o profesorado se familiarice co repositorio de contidos que
se prevé que conteña o servidor e coas principais páxinas de contidos: Proxecto Agrega,
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Educastur,... Nunha primeira parte cada integrante explorarao e fará unha primeira selección
de contidos que lle poidan interesar. Na análise deberá ter en conta aspectos como cales son
os programas cos que están elaborados para que, en sesións posteriores, o coordinador poida
familiarizar aos membros do obradoiro con eles co fin de crear algunha actividade nos
formatos elixidos. Na segunda parte, e considerando que haberá membros con menor nivel
que outros distribuirase aos participantes en grupos máis pequenos seguindo, ademais deste
criterio, a área de coñecemento á que pertencen. O seu traballo consistirá en analizar e, se é
posible, poñer en práctica na aula algunha actividade seleccionada por eles.

5ª Sesión: Posta en común
- Análise dos contidos atopados-empregados.
- Posta en común das primeiras experiencias na aula.
- Estudo da necesidade de coñecer recursos para a elaboración de actividades propias:
Ardora, JClic, o toolkit de actividades da Smart, wikis, blogs, webquests,..
- Búsqueda de novos contidos.

Metodoloxía:
Despois de ter explorado algúns contidos e nalgúns casos experimentado con eles na
aula é o momento de analizar as súas experiencias, ver cales son as súas dificultades e as súas
carencias. Nesta sesión levarase a cabo a primeira posta en común onde cada grupo deberá
expoñer a súa experiencia con algunha actividade. Entre os aspectos a valorar terase en conta
a sensación de éxito ou fracaso da actividade e a que foi debida, se a unha mala selección da
actividade ou ao pouco dominio das ferramentas de traballo por parte dos docentes.

6ª Sesión: Busca e análise de contidos
7ª Sesión: Posta en común
8ª Sesión: Busca e análise de contidos
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9ª Sesión: Posta en común

Metodoloxía:
Preténdese que durante estas sesións os profesores e profesoras sigan a seleccionar
contidos que consideren do seu interese e a se familiarizaren día a día co manexo das
ferramentas para o seu desenvolvemento na aula. Ao mesmo tempo haberá lugar para que
conten as súas experiencias na aula e manifesten as dificultades que atoparon ata o momento.
Tamén se valorará durante estas sesións a necesidade ou non de crear novos contidos e, de ser
o caso, cales son os recursos necesarios.

10ª e 11ª Sesións: Creación de contidos
- Creación de actividades con Ardora e JClic

Metodoloxía:
Unha vez que o profesorado xa ten traballado con distintas actividades e estas xa foron
levadas a cabo na aula é o momento da creación das súas propias actividades. Elíxense
Ardora e JClic por tratarse de recursos de fácil emprego aínda que están contemplados outros
segundo as necesidades presentadas polo profesorado ao longo do obradoiro. Preténdese que
estas sesións sexan de formación e experimentación durante as cales despois de pequenas
explicacións por parte do coordinador-relator os propios membros do obradoiro vaian
creando as súas propias actividades.

12ª Sesión: Avaliación final
Nesta última sesión preténdese poñer en común todo o realizado e elaborar unha
avaliación final onde estean recollidas todas as experiencias e actividades levadas a cabo
polos seus membros.
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Ao longo da duración do curso-obradoiro está previsto un seguimento, por parte do
coordinador, dos grupos elaborados durante a 4ª sesión mediante reunións periódicas
encadradas nos horarios lectivos dos profesores e profesoras, seguimento que pode consistir
en titorías sobre temas concretos de interese do grupo ou en proporcionar axudas dentro da
aula para a posta en práctica dalgunha actividade.

8 . A V A L I A CI Ó N D O P RO X E C T O
Para rematar, debe facerse unha revisión e avaliación do proxecto para ver o grao de
cumprimento deste, o grao de consecución dos obxectivos que nos propuxemos, a viabilidade
do noso proxecto nas memorias finais de curso, e posibles propostas de mellora para cursos
seguintes. A devandita avaliación realizaraa cada un dos membros implicados na actuación,
reflexionando sobre os problemas atopados, con posibles novos enfoques para a actuación e
resolución destes en próximos cursos. Realizarase unha avaliación continuada do proxecto en
cada revisión do Proxecto Anual de Centro, así como unha avaliación final incluída na
Memoria Final de Curso. Este seguimento do desenvolvemento do proxecto debe incluír: o
índice de participación do profesorado, alumnado e resto da comunidade educativa no
proxecto.
Tendo en conta o exposto anteriormente, poderíamos empregar os seguintes criterios de
avaliación:
-

Elaborouse un proxecto sobre as novas tecnoloxías coherente coas necesidades do centro
e da comunidade educativa.

-

Incluíuse o uso das novas tecnoloxías á PXA e ás programacións de aula.

-

Integráronse as novas tecnoloxías dun xeito adecuado no centro.
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-

Motivouse ao profesorado para incorporar as novas tecnoloxías á súa actividade docente.

-

Expandiuse o uso das Tic na comunidade educativa.

-

Levouse a cabo unha coordinación axeitada do profesorado para o correcto
funcionamento das novas tecnoloxías e a súa posta en práctica.

-

Informouse e deu a coñecer ao profesorado aquelas innovacións tecnolóxicas que
xurdiran (no seu caso)

-

Abordáronse as diferentes problemáticas que se formularan tanto por parte dos profesores
como dos propios alumnos/ás en canto ao uso das novas tecnoloxías se refire.

-

Facilitouse a formación necesaria de cada profesor para que o éxito da incorporación das
novas tecnoloxías ao centro.

-

Houbo un asesoramento por parte do CFR de Ferrol para a súa formación do profesorado
en tics.

-

Desenvolveuse por parte do alumnado o sentido crítico respecto á información recibida
destes medios, familiarizáronse con eles, espertou o seu interese por aprender,
descubriron ou reforzaron aprendizaxes, fomentou o traballo cooperativo, desenvolveron
estratexias intelixentes de busca de información, fomentaron a creatividade e a
imaxinación, potenciaron a integración dos alumnos con necesidades educativas e
tomaron conciencia o que lle achega a incorporación das novas tecnoloxías á súa vida
diaria.

-

Por parte do profesorado observouse se utilizaron as novas tecnoloxías dun xeito
adecuado, se deseñaron actividades e programas de apoio para os alumnos con
necesidades educativas, se experimentaron novos modelos de aprendizaxes, se
contribuíron a mellorar a súa actividade docente, se favoreceron o intercambio de
información con outros profesores, se participaron nalgún programa de formación para
traballar a novas tecnoloxías.
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Dinamizouse a páxina Web do centro.

Procedementos de avaliación:


Observar os propios resultados que implican a utilización diaria das novas tecnoloxías
por parte do profesorado na súa actividade docente.



Ver se a incorporación das novas tecnoloxías tivo un efecto positivo nos procesos de
ensino-aprendizaxe así como na vida cotiá do propio alumno.



Levar a cabo cuestionarios para pais/nais, alumnos/as, profesores e a súa interacción coas
novas tecnoloxías (autoavaliación do proxecto).



Recoller de xeito sistemático información, opinións e propostas dos profesores e
coordinador de TICs sobre as cuestións que teñan relación coas novas tecnoloxías para
unha boa análise dos mesmos e que permita un bo uso.

A recollida de información para a avaliación pode realizarse empregando, por exemplo,
os seguintes modelos de enquisas:

Que recursos TIC utilizas nas túas clases?
1. Indica en que medida utilizas estas Tic:
0 = nunca; 1 = diariamente; 2 = semanalmente; 3=mensualmente
2. A importancia didáctica que lle atribúes:
0 = ningunha; 1 = pouca; 2 = bastante; 3 = moitísima
3. Indica qué dificultades de utilización:
0 = ningunha; 1 = pouca; 2 = bastante; 3 = moitísima
4. Que expectativas de éxito tes coa súa utilización?:
0 = ningunha; 1 = pouca; 2 = bastante; 3 = moitísima
5. Que grao de satisfacción che produciu a súa utilización?:
0 = ningunha; 1 = pouca; 2 = bastante; 3 = moitísima
TICS

Utilización

Importancia

Dificultades

Éxito

Satisfacción
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Portais educativos
Webs relacionadas cos contidos
temáticos do curriculum
CDs multimedia con contidos
temáticos curriculares
Software (Simulacións,
demostracións, clic, encher ocos,
relacionar, multiples respostas;
xogos...)
Webquest
Presentacións temáticas
multimedia (power point,
hipertextos, )
Ámbitos colaborativos ( tipo
Moodle con foros, chats,
tarefas,...)
Correo electrónico, Chats,
Messenger (mensaxería
instantánea )
Navegadores( Explorer, Fire
Fox..)
Aplicacións ofimáticas básicas
(procesador de texto; bases de
datos; follas de cálculo,...)
Videos, DVDs
Cámaras de foto, Videocámaras
Blogs
Videoconferencias

Canón de proxección mutlmedia
Ordenadores, Impresoras,
escáner, …

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DO PROXECTO TIC
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Marca cunha cruz a opción (ou opcións) que creas máis conveniente:
I. Sobre o uso dos ordenadores...
1. En que medida aumentou o teu uso dos recursos informáticos neste curso?
O Non aumentou
O Emprégoos bastante máis

O Emprégoos un pouco máis
O Emprégoos moito máis

2. Con que frecuencia usas os ordenadores cos alumnos na túa titoría ou materia?
O Todos os días
O Case todos os días
O Dúas ou tres veces por semana
O Unha vez por semana
O Nunca
3. Cando os usas cos alumnos, que adoitas facer principalmente?
O Busca de informacion en Internet
O Procesador de textos
O Presentacións en Impress
O Outros (Especificar):

O Correo electrónico
O Páxinas Web educativas
O Xogos educativos

II. Sobre a formación...
4. Como consideras o número de horas de formación TIC programadas?
O Insuficiente

O Axeitado

O Excesivo

5. Consideras a formación recibida axeitada para o uso das TIC?
O Non

O Si

O Outra resposta:

6. Que contidos che gustaría abordar na formación TIC do próximo curso?
O Uso do sistema operativo Linux
O Uso de aplicaciós ofimaticas (OpenOffice)
O Uso de aplicaciós educativas
O Recursos da miña área
O Outra resposta:
7. Consideras necesario un plan especial de formación para o alumnado?
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O Non. Eles aprenden rpido e sobre a´marcha van asimilando o que necesitan.
O Si, para todos os niveis.
O Si, para os alumnos de 1º ESO.

III. Sobre a coordinación de recursos...
8. Cres necesaria unha coordinación especial para a adaptación ao uso das TIC?
O Si …………… О A nivel de Centro
О Por Ciclos
О Por niveis paralelos
O Non
9. Como cres que funcionou a figura do Coordinador TIC?
O Foi moi útil

O Foi útil, pero insuficiente

O Non foi de utilidade

10. En que aspectos cres que se debe incidir máis no asesoramento do Coordinador para as
túas clases?
O Asesoramento sobre enlaces educativos
O Ensinanza de programas e utilidades educativas
O Coñcemento de OpenOffice
O Todo en xeral
O Nada, non necesito axuda
11. Cres que hai algunha fómula mellor de funcionamento? En caso afirmativo, explícaa
brevemente
O Non
O Si,..................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................
IV. Sobre a repercusión das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe...
12. Tras a experiencia deste ano, cres que o uso das TIC pode mellorar os procesos de
ensino aprendizaxe?
O Nada

O Pouco

O Bastante

O Moito
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13. A experiencia TIC obrigoute a realizar un cambio metodolóxico significativo no que se
refire ao teu xeito de preparar e impartir as clases?
O Non, prepareinas e impartín como sempre
O Si en canto á preparación, pero as impartín practicamente igual que antes
O Non en canto á preparacion, pero si cambiou a miña forma de impartir as clases
O Si, totalmente
14. En calquera caso, cres conveniente un cambio metodolóxico para sacarlle máis proveito
ao uso das TIC?
O Non, as TIC son un recurso máis, como o retroproxector ou o video
O Si, posto que supón unha revolución tecnolóxica dentro das aulas
O Outra resposta:
15. Valora de 1 (= moi pouco) a 5 (= moito) as seguintes cuestións relativas ao alumnado:
- Motivación para a realización de tarefas usando as TIC:
- Mellora na dinámica de clase durante o uso dos recursos TIC:
- Grao de consecución dos obxectivos propostos con estas actividades:
V.Sobre o funcionamento dos ordenadores e a rede...
16. Valora de 1 a 5 os seguintes aspectos do proxecto:
- Mobiliario:
- Ordenadores:
- Funcionamento da rede:
- Outros ( ):
VI. Sobre a resolución de incidencias técnicas...
17. Cal é o teu grao de satisfacción na correcta posta a punto dos ordenadores do aula
(ordenadores que non funcionan, desconfiguracions, etc)?
O Alto (Recibín pronta asistencia)
O Medio-alto
O Medio (Non todo o pronto que tería desexado)
O Medio-baixo
O Baixo
VII. Sobre o coidado dos equipos e mobiliario...
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18. Como crees que foi o uso que os/as alumnos/as fixeron dos ordenadores?
O Bo

O Aceptable

O Malo

O Moi malo

VII. Outras valoracións...
19. Por último, que propostas de mellora consideras importantes para o próximo curso?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

9. C O N CL US I Ó N S
A nosa conclusión é a nosa filosofía ante o traballo diario co noso alumnado e co propio
no ámbito TIC e no das Competencias Básicas, cara ás que camiña a nosa intención docente:

"Necesítanse máis e mellores docentes para responder ás demandas que
formula a era da información, tanto á sociedade coma á educación. Os
docentes, xa sexa aqueles que están en exercicio como os que ingresan ao
campo laboral, deben estar en condicións de aproveitar os diferentes
recursos tecnolóxicos para incorporalos en forma efectiva na súa práctica
e desenvolvemento profesional1".

As Pontes, 6 de outubro de 2010

1

Extraído dos "Estándares y las Competencias TIC para la docencia". Centro de Educación e

Tecnoloxía do Goberno de Chile. (http://www.enlaces.cl/competenciastic/)
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Asdo: Mónica Gómez Penas
Coordinadora T.I.C
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