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1. XUSTIFICACIÓN. 



 
Na actual sociedade da comunicación e información, a  irrupción dos medios audiovisuais e 
informáticos na escola amplía considerablemente os recursos de aprendizaxe;  non obstante 
deben considerarase como un complemento doutros soportes e non como un substituto dos 
mesmos.  Por si solas non garanten a aprendizaxe. 
 
Deben ser unha ferramenta máis. Unha forma máis de achegamento a cultura  que ademais 
permite o acceso a unha inmensa fonte de información, canles de comunicación inmediatas, 
capacidade de almacenamento, interactividade, dixitalización da información ... 
 
No marco da LOE e decretos que a desenvolven cada centro educativo debe elaborar e incluír no 
seu proxecto educativo, un plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación que 
implique un cambio metodolóxico e un mellor  aproveitamento que as tecnoloxías da información e 
a comunicación ofertan. 
 

Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de  educación (artigos 17.j, 19.2, 23.e) 
Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas de educación secundaria obrigatoria na 

Comunidade Autónoma de Galicia( artigo 4.e e anexo VI) 
 
Un plan que garanta que o alumnado ao finalizar a escolarización obrigatoria, acada unha 
competencia dixital consistente na adquisición de habilidade para busca , obter, procesar e 
comunicar información, para transformala en coñecemento. 
 
Existen ademáis outras moitas boas razóns para aproveitar as posibilidades que proporcionan as 
TIC e integrar as súas aportacións nos procesos de ensino e aprendizaxe, algunhas da cales poden 
ser:  
A maior facilidade para exercer unha mellor “atención á diversidade”: as TIC permiten 
personalizar mellor os procesos de ensino-aprendizaxe adecuándoos as 
• O aumento da motivación: o uso das TIC fai máis atractivo o aprendizaxe para o 
alumnado, e polo tanto, aumenta a súa motivación, motor da propia aprendizaxe.  
• A maior actividade e participación: o alumnado é máis activo o poder acadar maior 
interacción na aprendizaxe.  
A maior cooperación: potenciase a aprendizaxe cooperativa o facilitarse o traballo en grupo, o 
intercambio de ideas e a participación. 
• O acceso a múltiples recursos educativos e entornos de aprendizaxe. 
 
Aínda que queda moito camiño por recorrer á hora de incorporalas a educación, pero xa non hai 
volta atrás  
 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Nos últimos anos O IES O Ribeiro ven incrementado espazos e recursos  relacionados coas 
tecnoloxía da información e comunicación, non obstante a referencia  explícita  destas 
tecnoloxías no currículo   require un plan  de utilización por parte do profesorado e alumnado, que 
garanta non só a adquisición da competencia dixital  e obxectivos  recollidas no currículo, senón 
tamén a formación do profesorado e a racionalización dos recursos existentes. Un plan que 
partindo da análise da realidade  do centro estableza uns obxectivos  a curto e medio e longo 
prazo,a súa vez flexible, que permita o reaxuste logo da avaliación puntual do mesmo. 
 

 
 
 
 
3. FINALIDADES 



 
-Favorecer un cambio metodolóxico que implique a incorporación das TIC ao proceso de 
ensinanza aprendizaxe como un recurso máis 
- A adquisición de coñecementos e habilidades para o seu uso nos contornos de 
aprendizaxe , familiares e de lecer.  
-Que o alumado acade, ao rematar a ESO unha competencia dixital que lle permita 
adquirir habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para 
transformala en coñecemento. 
-Que o alumnado de bacharelato e ciclos formativos, saiba utilizar eficazmente e con 
responsabilidade as tecnoloxías da información e comunicación. 

 
Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda a 
comunidade educativa.  

 
Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas TIC.  
Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidade especiais de apoio 
educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores 
sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida.  
Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de 
coñecemento. 
 
Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o 
uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas 
diferentes áreas do currículo. 
Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión das 
propias ideas.  
 
Potenciar a comunicación cos seus iguais.  
Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as 
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación.  
Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades 
de aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades... 
Consultar e obter información a través das tecnoloxías da información e a comunicación, tanto 
para temas profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade docente.  
Lograr a integración das tecnoloxías da información e a comunicación como medio dinámico de 
comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de información e de contacto con 
todos os axentes do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 
 
A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha mecanismos para 
aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición por parte de nais e pais dos 
coñecementos necesarios para un uso proveitoso das tecnoloxías da información e a comunicación.  
Favorecer a superación das limitacións de acceso ás tecnoloxías da información e a comunicación 
derivadas das desigualdades sociais. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
4. PUNTO DE PARTIDA 

 
4.1 ENTORNO 
 
Das enquisas que se pasaron ao alumnado da ESO no curso  2008-09, que responderon 147 

alumnos, despréndese que: 
- O 70% do alumnado ten ordenador na casa e o  30%  internet. 
- Un 66% utiliza con frecuencia  media ou alta o ordenador na casa e noutros lugares 
- Maioritariamente  aprendeu a utilizalo so, coa familia ou amigos e só un 20 % co 

profesorado. 
-Fora do Instituto utilizan o ordenador (na casa ou noutros lugares) cunha frecuencia 

media e alta: 
 Para xogar 61% 
 Como  procesador de textos para traballo o 69% 
 Para buscar información por internet o 73 % 
- No Instituto so un 16 % utiliza o ordenador no recreo fundamentalmente para xogar, 
procesador de textos  e buscar información. 
- Mais dun 80% dos enquisados di saber utilizar o ordenador na maioría das utilidades... 
- A maioría (Máis do 80%) pensan que usar o ordenador é útil, esta interesado no seu uso, 
gústalle utilizalo, o seu uso parécelle doado e coidan ter un dominio axeitado 
- En torno ao 70 % pensa que se utilizarían máis os ordenadores no Instituto se o 
profesorado estivese máis formado, tivésemos mais programas ou houbese máis 
ordenadores 
 

Enquisas do profesorado: 
 
Co obxecto de recabar información, para determinar o punto de partida, no curso 2010/2011, 
en canto ó grado de coñecemento medio das principais aplicacións informáticas por parte do 
profesorado, elaborouse unha sinxela enquisa que se lle pasou a un grupo de docentes. A enquisa 
(ver en “anexos”) preguntaba na primeira parte sobre o grado de coñecemento sobre “sistemas 
operativos Windows”, “outros sistemas operativos”, “ofimática en xeral”, “procesadores de 
texto”, “follas de cálculo”, “programas de presentacións”, e “bases de datos”. Tamén se deixaba 
espazo baixo o título de “outros”, para que se reflexara o grado de coñecemento sobre calquera 
outro programa.  
 
A segunda parte da enquisa inquiría sobre o uso que o profesor facía das TIC na súa labor 
docente.  
A última parte da enquisa estaba enfocada a recoller calquera suxestión ou inquietude 
relacionada co desenrolo das TIC na labor docente que o profesor tivese en consideración 
expresar.  
A última parte da enquisa estaba enfocada a recoller calquera suxestión ou inquietude 
relacionada co desenrolo das TIC na labor docente que o profesor tivese en consideración 
expresar.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
NIVEL DE COÑECEMENTO OFIMÁTICA EN XERAL  
 

7% 47% 33% 0% 13% 
NADA MALO REGULAR BO MOI BO 

 
 
NIVEL DE COÑECEMENTO PROCESADORES DE TEXTO 
 

0% 33% 53% 7% 7% 
NADA MALO REGULAR BO MOI BO 

 
 
NIVEL DE COÑECEMENTO PROGRAMAS DE PRESENTACIÓNS 
 

13% 27% 40% 0% 20% 
NADA MALO REGULAR BO MOI BO 

 
 
NIVEL DE COÑECEMENTO FOLLAS DE CÁLCULO 
 

13% 40% 27% 0% 20% 
NADA MALO REGULAR BO MOI BO 

 
 
NIVEL DE COÑECEMENTO BASES DE DATOS  
 

27% 20% 20% 0% 33%  
 

NADA MALO REGULAR BO MOI BO 

 
 
Cabe destacar especialmente o descoñecemento xeneralizado de calquera alternativa ós sistemas 
operativos Windows, así como o escaso coñecemento de utilidades ofimáticas de grande 
potencialidade como son as follas de cálculo e as bases de datos, e en menor medida tamén dos 
programas de presentacións dixitais. Estas son pistas importantes para enfocar futuras accións 
formativas.  
Respecto a outras aplicacións non se recabaron datos relevantes. Respecto as suxestións, en 
xeral apenas se participou neste apartado, pero si existiu xente que demanda formación en 
encerados dixitais, programas de presentacións, uso de blogs, así como a potenciación da páxina 
web como medio de interacción co alumnado, e tamén se recolleu unha solicitude interesante, 
como é a de crear contidos para o encerado dixital implicando na mesma unidade a membros de 
varios departamentos. 
 
 
 
 



4.2 ESPAZOS E RECURSOS  
1.- Edifico O Ribeiro 

 
ESPAZOS RECURSOS 

SALA PROFESORES 8 ordenadores 
1 impresoras ecopiadora  
 

AULA INFORMÁTICA 1 27+1 Ordenadores  
1 Impresora 
1 Escáner 
1 Videoproxector fixo 

AULA INFORMATICA  2 24+1 Ordenadores  
1  Impresora 
1 Videoproxector fixo 

AULA INFORMATICA  3 16 Ordenadores  

  

AUDIOVISUAIS  
ABAIXO 

1 Vídeo 
1 DVD 
1 Videoproxector fixo 
1 ordenador 

SALÓN DE ACTOS 1 Videoproxector fixo 
Equipo de són 
1 Ordenador 

BIBLIOTECA 10 Ordenadores de  uso xeral 
2 Ordenadores  xestión 
1 Impresora  
1 Videoproxector fixo 

DPTO. ORIENTACIÓN 1 Ordenador 
1 escáner 

AULA NEE 1 Ordenador 
1 Impresora 
1 TV 65” 

AULA DE MÚSICA Videoproxector fixo 
1 Ordenador 

ESTUDO GRAVACIÓN 1 Ordenador 

AULA DE EPV 6 Ordenador 
1 Impresora 
1 Vídeo proxector fixo 

AULA con PDI e ordenador 
 

14 aulas 

AULAS ABALAR  8 Aulas 

  

LABORATORIO BIOLOXÍA Videoproxector fixo 
1 ordenador 

LABORATORIO DE FISICA E 
QUÍMICA 

2 Videoproxectores  fixos 
1 ordenador  

DIRECCIÓN 1 Ordenador fixo 
1 Impresora cor 
1 Ordenador portátil  

XEFATURA DE ESTUDOS 1 Ordenador fixo 
1 Impresora cor 



1 Ordenador portátil     

SECRETARIO 
VICEDIRECCIÓN 

1 Ordenador fixo 
1 Ordenador portátil     
1 Ordenador fixo 
1 Impresora 

SECRETARÍA 2 ordenadores fixos 
1 Impresora 

CONSERXERÍA  1 Ordenador fixo 
1 Fotocopiadora cor 
1 Fotocopiadora  BN 

OUTRAS DEPENDENCIAS 1 TV dpto. economía 

OUTROS 17 Ordenadores portátiles  Asus 1201HA 
Ordenadores portátiles dos departamentos 
Todas as estancias do centro dispoñen de conexión a internet 

 
 
 
2.-  Edifico Abrente 

 
 

SERVIZOS 
ADMINISTRATIVOS 

DIRECCIÓN  
1 Ordenador sobremesa 
1 portátil 
1  impresora 

XEFATURAS 
ESTUDOS  

1 Ordenador sobremesa 
1 escáner 
1 impresora láser color 
 1 ordenador portátil (xefatura de estudos de 
adultos)  

SALA PROFESORES  4 ordenadores sobremesa 

SECRETARÍA  1 Ordenador sobremesa 

ADMINISTRACIÓN  
2 ordenadores sobremesa 
1 impresora multifunción color  

CONSERXERÍA  1 ordenador sobremesa,  1 fotocopiadora 

ESPACIOS COMÚNS 

BIBLIOTECA  
6 Ordenadores sobremesa  
1 Ordenador de xestión 

SALÓN DE ACTOS  
1 ordenador sobremesa 
1 equipo son 
1 proxector multimedia, video e  dvd  

AULA DE 
INFORMÁTICA  

24 ordenadores sobremesa,  
1 impresora 
1 proxector multimedia  

Aula 4 
1 ordenador sobremesa 
1 proxector multimedia 
1 encerado dixital  

DPTO. DE ORIENTACIÓN  1 ordenador  



AULAS ESPECÍFICAS  

LABORATORIO 
Ciencias/Ind. Alim. 

1 ordenador sobremesa,  
1 portátil, escáner 
1 impresora inxección 
1 proxector multimedia, vídeo, tv  

2º CMAOV 
1 ordenador sobremesa, impresora, proxector 
multimedia 

1º CMAOV 
1 ordenador sobremesa,  
1 proxector multimedia 

 1º INGLÉS EOI 
1 ordenador sobremesa,  
1 proxector multimedia  

2º IGLÉS EOI 
1 ordenador sobremesa 
1 proxector multimedia 

FOL 
1 ordenador sobremesa 
1 proxector multimedia 

Aula 1º e 2º FPB 
1 ordenador sobremesa 
1  proxector multimedia 

Aula 1º CM EMV 
1 ordenador sobremesa 
1  proxector multimedia 

Aula 2º CM EMV 
1 ordenador sobremesa 
1 proxector multimedia 

Laboratorio AOV 
1 ordenadores sobremesa 
1 proxector multimedia  

Aulas e taller CICLO MEDIO DE 
ELECTROMECÁNICA  

Rede con ordenadores de sobremesa, impresora láser,   
proxectores multimedia 

 
 
4.3 Actividades DESENVOLVIDAS en cursos anteriores 
 

 A nivel de centro 
-Inicio páxina web do centro 
 

 Co alumnado 
 -Materias de informática en 3º e 4º como optativa. 
 -Materia tecnoloxía 
 -Distintas materias e áreas 

-Utilización biblioteca 
-Utilización prensa 
-Edición revista aula cero 
-Utilización audiovisuais 
-A de comunidade (familias) Boletín in/formativo aula aberta 
 

 Co profesorado 
 

-Cursos de iniciación a informática nivel 1 no curso 
-Curso de iniciación a informática nivel 2 no curso 
-Seminario páxina Web no curso 
 
 
 
 
 



 
 

4.4 NECESIDADES  
 

 De formación 
 

o PROFESORADO. (Das enquisas) 
 
 

o ALUMNADO:  
Adquisición competencia dixital que determina o currículo 
a) O uso dos sistemas informáticos 
b) Uso de Internet 
c) Uso de programas básicos 
d) Tratamento da información 

- Utilizar técnicas e estratexias diversas para acceder a 
información. 

- Coñecer as linguaxes e soportes máis frecuentes nos que a 
información adoita expresarse 

- Seleccionar e valorar a información obtida 
 

o FAMILIAS 
 
Ter acceso os datos e actividades dos seus fillos e fillas na páxina de xestión ou na páxina 
web do centro. 
 
  
 

5. PROFESORADO DINAMIZADOR DAS TIC 
 

A dinamización das TIC correspondera principalmente a: 
 

-Dinamizadores das TIC, designado  pola dirección do centro, tendo no seu horario unha 
dedicación  de un a tres períodos lectivos semanais para esa labor. Priorizarase a súa formación 
específica, experiencia, interese e dispoñibilidade horaria. 

 
 

- Profesores colaboradores das TIC, designaranse cada curso en función da dispoñibilidade 
horaria e formación. Terán no seu horario períodos lectivos para esta función. Serán Profesores 
colaboradores: 

 
-Profesorado Tecnoloxía: Encargarase prioritariamente aula informática, no 
edificio O Ribeiro 

 
 -Profesorado Informática: Colaborará  fundamentalmente mantemento aula 
informática I,  no edificio O Ribiero 
 

-Profesorado de ciclos formativos: colaborará no mentemento das aulas dos ciclos 
e do resto do equipos no edificio Abrente. 
 

 
 

 
- Outros Colaboradores: 



   --Persoal administrativo 
   --Profesorado distintas materias 
 
 
6. OBXECTIVOS 
 
1.-Obxectivos dos dinamizadores, coordinadores e colaboradores TIC 
 
Terán como obxectivo xeral, especialmente  coordinador  e colaboradores o mantemento cotiá 
dos equipamentos informáticos do centro:  
 
-Dinamizar e impulsar o uso das TIC. 
 
-Mantemento cotiá dos equipamentos informáticos, co apoio do asesor TIC ou técnicos 
correspondentes da Consellaría. 
 
-Dar formación sobre uso didáctico do equipamento informático do centro ao resto do 
profesorado, co apoio do asesor /a TIC do CFR. 
 
- Elaborar, por requirimento do equipo directivo e segundo as directrices da Comisión de 
Coordinación Pedagóxica, o proxecto TIC e a organización e xestión dos medios e recursos 
tecnolóxicos do centro. 
 
-Manter a información do sitio Web do centro. 
 
-Asesorar, de ser o caso no mantemento da páxina web. 
 
-Aqueloutras funcións que a Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria estableza na súa 
normativa específica. 
 
 
2.- Obxectivos para o Centro: 

 
- Utilizar as TIC na mellora da xestión e organización do centro. 
 
- Favorecer o perfeccionamento do profesorado na utilización das TIC nas tarefas habituais do 
centro: programacións, memorias... 

 
- Facilitar o acceso a estas ferramentas por parte dos alumnado con necesidades específicas de 
apoio 
- Aumentar cada curso escolar os recursos  técnicos do centro 
 
- Impulsar a comunicación con outros centros e localidades 

 
- Aumentar a competencia na utilización das TIC do profesorado e alumnado. 
 
- Fomentar a páxina web co centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda a 
comunidade educativa 
 
 
 
 
 
 



 
 3.- Obxectivos para o Profesorado 
 
- Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar as 
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. 
 
- Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián na aula: 
Programacións, proxectos, explicacións actividades… 
 
- Saber consultar e sacar información a través das TIC relacionada coa actividade docente. 
 
-Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades en foros e diversas redes de 
colaboración 
 
4.- Obxectivos para o Alumnado 
 
Fornecer ao alumnado de estratexias para obter xestionar a información conseguida mediante o 
uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 
 
Utilizar programas e contornas que faciliten a súa aprendizaxe das diferentes áreas do currículo, 
así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas  
 
Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión das súas 
propias ideas  
 
Adquirir dominio linguaxes especificas básicas. Textual, icónica, visual, gráfica e sonora. 
 
Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais de apoio 
educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
 
Favorecer actitudes de control do tempo do uso das tic,fomentar actitudes critica e previr o uso 
abusivo ou adición as novas tecnoloxías. 
 
5.-Obxectivos para a Comunidade educativa 
 
-Lograr a integración das TIC como un medio dinámico de comunicación e contacto con todos o 
axentes no proceso de ensino-aprendizaxe. 
 
- Favorecer a adquisición por parte das nais e pais do dos coñecementos necesarios para un uso 
proveitoso das tecnoloxías da información e comunicación a través da ANAPA. 
 
 
7. PROPOSTAS DE ACTIVIDADES  XERAIS 
 

1. Ampliar os contados da páxina web a nivel de departamentos. 
 
2. Utilización do periódico dixital como recurso de atención a diversidade na aula  

 
3. Utilización de ordenadores: hardware, redes, software, instalación de programa. 

 
4. Uso de programas básicos: procesador de textos, editor gráfico, folla de cálculo, base 

de datos. 
 

5. Manexo da rede: navegadores, buscadores, correo electrónico. 



 
6. Coñecer e debater sobre a utilización desmedida das novas tecnoloxías como fonte de 

problemas  físicos e psicolóxicos. 
 

7. Ofrecer un cursos de formación para as nais e pais. 
 
 
 
Proposta no Edificio Abrente 
 
 
OBXECTIVOS: 
 
Manter os equipos informáticos do edificio Abrente  en estado de funcionamento durante a 
duración do curso. 
Manter a rede.  
Manter os programas dos equipos  
Dar apoio os profesores que o demanden, dentro das posibilidades e coñecemento dos 
dinamizadores.  

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
Levarase a cabo durante todo o curso.  
 
XUSTIFICACIÓN : 
 
Quedará constancia das intervencións sobre os equipos na “FICHA DE MANTEMENTO. 
INFORMÁTICA”. 
 
MEMORIA: 
 
A final de curso recoller nunha memoria a totalidade das actuacións de mantemento, con tódalas 
intervencións nos equipos informáticos do Edificio Abrente. 
 
 
Proposta no Edificio O Ribeiro 

 
 

FUNCIÓNS DO COORDINADOR/DINAMIZADOR 
 
Actualmente cínguense ao seguinte: 
 
Solucionar os problemas técnicos ( dentro das súas capacidades: levantar un sistema operativo, 
configurar os equipos, asignar IPs e crear grupos de traballo en rede, crear imaxes de disco 
duros dos equipos, conxelar particións para mantelos operativos durante longo tempo, etc.) ou 
avisar á secretaría para a súa oportuna reparación no servizo técnico correspondente. 
 
Reposición física de consumibles e aviso da necesidade de compra. 
 
Mantemento da páxina web do centro, prestando apoio aos demais compañeiros na tarefa de 
nutrir de contidos a web. 
 
Administrar a aula virtual do centro, prestando apoio á inserción de contido temático nesta polos 



demais compañeiros. 
 
Recomendar a utilización de programas educativos específicos e de software libre. 
 
Apoio inicial no manexo de programas educativos específicos. 
 
Mantemento e solución aos problemas que puntualmente presentan os medios audiovisuais (canón 
de vídeo, lector de dvds, etc.). 
 
Posta a punto, calibración e instalación do software relacionado coa Lousa Dixital. 
 
Calquera outro labor que se considere de interese para o mellor funcionamento das TICs no 
centro. 
 
 
 
8. ESTRATEXIAS DE COORDINACIÓN DO PROFESORAO DAS DISTINTAS ÁREAS E 

NIVEIS 
 
Os departamentos didácticos na programación anual recolleran no apartado correspondentes  
o tratamento das tic.  
Comunicarán, ao comezo do curso, previa á   realización de horarios, as necesidades de 
utilización permanente  de espazos de  para cada  materia.  
 
 
 
 

9. XESTIÓN E UTILIZACIÓN DE ESPAZOS E  RECURSOS EXISTENTES 
 
 

9.1 XESTIÓN DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
 
Introducción das TIC en todos os procesos de xestión do centro para mellorar o seu 
funcionamento. 
 

 Programa de xestión escolar XADE: Formación de todo o profesorado para que utilice 
este programa no referente a xestión académica do alumnado, control de faltas, 
introducción de notas antes da avaliación, consulta de expedientes… 

 
 Programa de xestión da Biblioteca. Todo o material da biblioteca será rexistrado en 

soporte informático utilizando o “Proxecto Meiga” que xa foi solicitado e no que se 
verteu todo o realizado ata esta data. 

 
  Páxina Web. Na que se tratará  paulatinamente de colgar a máxima información posible 

referente ao funcionamento do centro 
 

  Correo electrónico. A nivel interno anticiparase todas as convocatorias e documentación 
para a Comisión de Coordinación Pedagóxica, Consello Escolar, Claustros, Comisións, 
titorías  etc. 

 
 Aula virtual. Como medio para facilitar documentos ou cursos a diferentes grupos de 

usuarios. 
 
 



 
9.2 NORMAS DE USO DE ESPAZOS DO CENTRO 

 
 
Este curso deben cumprirse as medidas de seguridade sanitaria que se recollen no plan covid do 
centro. Todas deben contar con hidroxel e toallas dun so uso para realizar alimpeza dos postos 
usados. 
 
Os espazos comúns, salón de actos e biblioteca, xunto cos seus recursos técnicos estarán á 
disposición de toda a comunidade educativa, previa reserva de hora segundo cadros  de 
utilizacións: 
 
 Cadro mensual utilización de aulas de informática 

Cadro  semanal hora utilización de biblioteca ubicado sala profesores  
 
As aulas  específicas de cada materia (musica, idiomas, EPV…Terán un uso preferente para as 
respectivas materias. Calquera profesor  poderá facer uso delas con grupos de alumnos previo 
aviso ao profesorado responsable. 
 
As aulas de informática. A aula de informática I será de uso preferente para a materia de 
informática de 4º e 1º de bacharelato. Tecnoloxía terá preferencia para o uso de informática II. 
O profesorado/ departamentos que precisen a utilización destas aulas farano constar ao comezo 
de cada curso para telas en conta á hora de elaborar os horarios.  As horas que queden libres  
pediranse na folla semanal de utilización. (Sala de profesores edificio O Ribeiro) 
 
Aulas de audiovisuais 1 e 2 terá preferencia o profesorado/departamentos que así o soliciten ao 
comezo de cada curso.  As horas que queden libre poderanse utilizar previa reserva no cadro 
semanal (sala de profesores edificio O Ribeiro) 
 
A prioridade para a reserva fixa virá dada pola pertinencia da materia en cuestión, no caso de non 
poder satisfacer todas as horas de demanda reservarase algunha. 
 
TV móbiles, haberá ademais dúas TV móbiles, unha para cada andar, para as que se fará reserva 
semanal no cadro correspondente (sala de profesores edificio O Ribeiro) 
  
No edificio Abrente os ciclos teñen uso preferente nas aulas específicas. A aula de informática 
contará cun calendario de uso para o resto dos grupos. 
 
Calquera problema que exista no manexo dos recursos TIC e nos espazos onde se encontran será 
comunicado ao coordinador das TIC do centro 
 
 
 

9.3 NORMAS DE USO DISTINTOS  MATERIAIS    
(NOF 7.4.c – 2 Norma de utilización das aulas de informática. ) 
  

 Utilización ordenadores 
 

Normas profesorado. 
 
O profesorado dispón dos ordenadores da sala e dos ordenadores portátiles. Os ordenadores da 
sala  utilizaranse con preferencia para   tarefas relacionadas co centro.  
 



Os documentos creados coas aplicacións deben ser gardados sempre no cartafol Os meus 
DOCUMENTOS, nun disquete ou nun pendrive, clasificando o seu contido en subcarpetas co nome 
ou acrónimo determinado polo usuario. 
 
O alumnado que utilice os equipos informáticos (aulas informática) deberá estar acompañado por 
o profesorado correspondente. 
 
Se falta algún profesor que teña clase en aulas de informática salvo que deixara actividade 
programada, o alumnado non utilizará os equipos, nin sequera acompañados polo profesorado de 
garda As aulas de informática non se utilizarán para manter entretidos ao alumnado durante as 
gardas  
 
Esta prohibido instalar programas ou baixalos de Internet sen a autorización. Os ordenadores 
están configurados cunha serie de programas básicos. O profesorado que necesite  utilizar 
outras aplicacións poderanas instala nos equipos, procurando desinstalalas cando xa non se vaian a 
utilizar. Para realizar esta instalación acudirase ao coordinador das TIC do centro, xa que todos 
os ordenadores están protexidos cun contrasinal. 
 
As carpetas e ficheiros de datos creados polos usuarios soamente poderán gardarse na carpeta 
mis documentos ou en unidades de memoria externa. Será conveniente acostumar ao alumnado a 
traer  unha memoria USB da mesma maneira que se ten un libro de texto. Esta memoria poderíase 
utilizar en todas as materias e ao longo de toda a súa escolarización no centro, evitando desta 
maneira  acumular información nos discos duros dos equipos  ou perder esta información. 
 
A utilización das aulas ten unha finalidade didáctica de modo que está prohibida a utilización de 
xogos de ordenador e as visitas a páxinas web e chats sen contido educativo . O profesor 
responsable da actividade deberá evitalo. Así esmo estará atento aos contados e tipos de 
arquivos gardados polo alumnado, procurando evitar que no cartafol “Os meus documentos” se 
garden arquivos executables comprimidos ou arquivos que se descarguen dunha rede P2P ( peor to 
peor) como EDONKEY, EMULE,KAZAA, WIN, ETC. 
 
A pesar de que o computador contén unha unidade lóxica que non está conxelada, é dicir, non está 
controlada polo programa automático de mantemento, calquera programa que se instale nela non 
funcionará debido a que o sistema operativo require arquivos desa  aplicación que sempre van 
residir na outra unidade, borrándose ao apagar o computador. Esíxese, polo tanto, avisar con 
antelación á dirección para que autorice ao persoal de mantemento a instalación correcta de 
devandita aplicación. 
 
Cada seminario deberá declarar con antelación o tipo de aplicacións que van a usar durante o 
curso para que poidan ser instaladas con tempo suficiente e utilizadas no momentos que se 
requiran. 
 
 
 Todo profesor e profesora deberá levar un rexistro apropiado para identificar o alumnado que 
utiliza cada un dos equipos, de maneira que se poda localizar a un usuario que provoque un dano 
nun equipo informático. Este rexistro pode consistir simplemente nun esquema da aula onde a 
cada equipo se lle asigne aos seus usuarios habituais. 
 
 Cando se acuda a unha aula con equipos informáticos comprobarase o estado da mesma, 
así como dos equipos que utilice. Se se detecta algún dano o comunicará ao/á profesor/a 
responsable das T.I.C. para a súa reparación e detección do alumnado responsable. A aula 
utilizada debe quedar en perfecta orde ao final da sesión co fin de facilitar a súa utilización por 
outros/as alumnos/as.Incidirase principalmente en saír dos programas e apagar os equipos 
correctamente, así como en manter a orde e limpeza da aula. 
 



 Na primeira sesión na que os/as alumnos/as dun grupo utilicen os equipos informáticos 
informaráselles das normas, que estarán expostas nun lugar visible. 
 
 Todos os problemas , incidencias e instalacións de programas utilizados, serán atendidas coa 
celeridade que permite o tempo dispoñible do persoal encargado, en calquera caso calquera 
demanda excepcional será atendida da mellor forma posible na menor brevidade de tempo. 
 
O profesorado responsable non instalará ningunha  aplicación que non conte coa debida licenza e 
autorización, sendo responsabilidade de todos velar para que as aplicacións utilizadas manteñan 
os dereitos reservados polas licenzas dos fabricantes así como as normas establecidas pola 
Consellería de Educación 
 
 
Normas alumnado 
 
O alumnado terá preferencia na utilización dos ordenadores ubicados na biblioteca. Estes 
ordenadores pode empregalos o alumnado para facer os seus traballos, navegar por Internet, ver 
o correo, consultar CD-Rons, ver DVds, consultar o catálogo da biblioteca etc. Non se poden 
utilizar para chatear nin xogar. Terán  prioridade os alumnos  que teña que realizar actividades 
ou traballos relacionados coas materias. 
 
Para poder utilizar os ordenadores da biblioteca acudirase a bibliotecaria o profesor que proceda 
para que asigne un ordenador. 
 
 
 
En todos os casos que se utilice un ordenador do centro: 
 
Poñerase o máximo coidado posible no uso dos equipos. 
 
Examinaranse os equipos antes de iniciar a sesión, e se se detecta algunha deficiencia 
informarase ao profesorado. 
 
O alumnado que utilice un ordenador será o responsable dos posible danos que sufra. 
 
 Durante as sesións da clase utilizaranse unicamente os programas indicados polo 
profesorado. 
 
 Os danos nun ordenador ou no mobiliario da aula causados intencionadamente ou debidos 
ao uso incorrecto deberán ser aboados polos responsables deles. 
 
O alumnado terá asignado o seu ordenador nun rexistro que cada profesor/a xestionará en 
cada materia. Este rexistro ten como obxectivo determinar cales son usuarios de cada ordenador 
en caso de que apareza algunha anomalía no seu funcionamento ou dano no equipo. 
 
Está prohibido introducir programas dende discos, baixar programas de Internet, xogar, 
visitar páxinas web sen interese didáctico ou participar en chats na rede sen autorización do 
profesorado. 
 
Está prohibido sacar programas ou periféricos dos equipos das aulas salvo autorización 
expresa do profesorado. 
 
Considerarase falta grave o deterioro intencionado do mobiliario e dos equipos así como 
o borrado dos ficheiros do sistema operativo ou a introducción de claves nos programas. Será 
sancionable tamén a modificación da configuración orixinal dos ordenadores e dos programas 



instalados sen autorización. 
 
As carpetas e ficheiros de datos creados polos usuarios soamente poderán gardarse na 
carpeta Mis Documentos ou en unidades de memoria externas. 
 
 Os ordenadores non teñen dono. Será o profesorado o que indique quen utiliza cada 
equipo. Ao rematar a sesión os ordenadores deben quedar en perfecta orde coa finalidade de 
facilitar a súa utilización por outros/as alumnos/as. Quedarán as mesas ordenadas, as aulas 
limpas de papeis e as cadeiras colocadas. 
 
O incumprimento de calquera destas normas sancionarase, dependendo da súa gravidade, 
como unha falta leve ou grave podéndose suspender temporal ou definitivamente o acceso do/a 
alumno/a aos ordenadores. 

 
 

 
 Utilización videoproxectores 

 
Para utilización dos canóns fixos seguirase o proceso establecida para a utilización das aula nos 
que están situados.  
 
 
 
10. MODELO DIDÁCTICO E TRATAMENTO DA DIVERSIDADE 
 
 
10.1 MODELO DIDÁCTICO 
 
O artigo 6 da Lei Orgánica 2/2996, de 3 de maio, de Educación (L.O.E.) (B.O.E. Nº 106, 4- 
maio-2006) define o currículo como “o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, 
métodos pedagóxicos e criterios de avaliación” . unha das competencias básicas é o tratamento 
da información e competencia dixital, que consiste en habilidades para buscar, obter, procesar 
e comunicar a información e transformala en coñecemento. Inclúe aspectos diferentes que van 
dende o acceso e selección da información ata o uso e a transmisión desta en distintos soportes, 
incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como un elemento esencial 
para informarse e comunicarse. 
 
O profesorado debe recoller nas programacións de todas as materias esta competencia básica. 
Aínda que a maioría do profesorado tende a manter as súas pautas de actuación e adaptalas ás 
novas situacións (máis que innovar), a motivación do profesorado e a súa actitude positiva 
respecto a innovación pedagóxica coas T.I.C. aumentará a medida que perfeccione a súa 
formación instrumental-didáctica e descubra eficaces modelos de utilización das T.I.C. que 
poida utilizar na súa labor docente. 
 
Neste sentido, débense utilizar modelos didácticos sinxelos, ao alcance de todo/a profesor/a 
que saiba utilizar un editor de textos, enviar mensaxes e navegar por Internet, cuxa aplicación na 
aula realmente facilite o seu traballo.  
 
O uso das TIC debe responder a obxectivos concretos relacionados con contidos curriculares e 
non  simplemente un enredo. 
 
E de especial importancia filtrar  a inmensa información, haberá pois que  seleccionar 
previamente aquelas que mellor se adapten ao currículo, revisar as solucións e comprobar o 
funcionamento correcto, unha investigación, que case sempre debe levarse a cabo fora da aula e 
esixe un investimento de tempo por parte do profesorado. 



 
Por outra parte é preciso vixiar que o alumno traballe correctamente a materia nas páxinas 
propostas polo profesor, controlando a apertura de ventás adicionais. 
 
O uso das TIC na aula pide un ensino personalizado, posto que o ritmo de traballo de cada alumno 
é moi distinto. A “folla de  ruta” permitirá que o alumnado vaia avanzando segundo necesite. 
 
Non convén esquecer o blog como ferramenta de gran utilidade didáctica   
 
A pizarra dixital permite que as explicacións poidan ter un bo apoio audiovisual e mostrar todo 
tipo de materiais e webs relacionadas cos temas que se tratan, permite así mesmo que os alumnos 
poidan presentar e comentar traballos relacionados co tema que previamente buscaron en 
Internet, corrixir entre todos exercicios, comentar temas de actualidade relacionados coa 
materia a partir de imaxes das noticias dos periódicos, videoconferencias e chatas con alumnado 
doutros centros etc.  

 
 
 
 
10.2 TRATAMENTO DA DIVERSIDADE 
 
Na aula ordinaria e mais na de apoio, o uso das TIC constitúe , como se sinalou anteriormente 
unha ferramenta de por si faciltadora  dun ensino personalizado. 
 
Na aula de apoio 

-Utilización do periódico dixital para 
Lectura comprensiva 
Seleccionar  información relevante 
Sintetizar a información 
Memorizar datos que interesan 
Educar en valores (novas relacionadas con eles) 
Estratexias de publicidade 
Intereses persoais :deportes, cine, pasatempos,… 
 

 -Utilización de programas específicos 
 

 
11. MEDIDAS DIFUSIÓN PROXECTO ENTRE A COMUNDADE EDUCATIVA 
 

A través páxina web e da aula virtual do centro. 
 

12. AVALIACIÓN E INDICADORES DE CALIDADE 
 
O obxectivo da avaliación o grao de aplicación e desenvolvemento do plan  e o grao de eficacia do 
mesmo para poder reaxustalo.  
Para elo establécense os seguintes indicadores para a avaliación: 
 
INDICADORES CUALIFICACION 

NADA  POUCO  BASTANTE MOITO 
1.- O centro conta con recursos económicos suficientes para a 
aplicación do plan T.I.C. 

    

2.- O plan conta co apoio do Claustro de profesores/as e do Consello 
Escolar. 
 

    

3.- A xestión do centro está informatizada.     



 

4.- Os recursos T.I.C. do centro son suficientes. 
 

    

5.- O mantemento dos recursos T.I.C. foi axeitado. 
 

    

6-. Incrementáronse os recursos T.I.C. durante o curso escolar. 
 

    

7.- A información da páxina web do centro actualizouse 
periodicamente. 
 

    

8.- Son suficiente o   tempo asignado  para a coordinación así como 
recursos para a súa aplicación e formación continua. 
 
 

    

9.- O profesorado incrementou o uso das T.I.C. na súa docencia con 
respecto o ano anterior. 
 

    

10.- Aumentou o número de profesores/as que utilizou os recursos 
T.I.C. con respecto ao curso anterior. 
 

    

11.-Existiu horario para a formación do profesorado. 
 

    

12.- Todo o alumnado do centro participa do plan sen discriminación de 
nivel educativo. 
 

    

13-.A comunidade educativa fai uso da páxina web do centro. 
 

    

14.- O plan está aberto a toda a comunidade educativa. 
 

    

15.- A percepción xeral é que o desenvolvemento do plan mellora a 
calidade educativa do centro. 
 

    

16.- Suxestións da comunidade educativa. 
 

 

 
 
A persoa responsable da dinamización das T.I.C. elaborará unha memoria final ao remate de 
cada curso escolar onde se recollan todos os indicadores anteriores, e poderá engadir outros se o 
considera necesario. Esta memoria debe servir para introducir as melloras necesarias e eliminar 
os erros cometidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
13. ANEXOS 
 
Cadro profesorado dinamizador TIC 
 
 

 Curso 2015-2016 

Coordinador ABALAR  
Rafael Novoa García 

COODINADORES/ 
DINAMIZADORES 
(Edificio O Ribeiro) 

 

 
 Ver horarios docentes 
 
 
 

COLABORADORES 
(Edificio Abrente) 

 

 
Ver horarios dos docentes 
 

OUTROS 
COLABORADORES 

Secretario 
Persoal administrativo 
Profesorado de distintas materias 

 
-Ficha de seguimento reparacións e mantemento 



 

IES O Ribeiro 
 

FICHA DE MANTEMENTO  
INFORMÁTICA 

 
 
DATA INTERVENCIÓN: 
 

 
 

 
SITUACIÓN DO EQUIPO: 
 

 

 
MARCA:  
 

 
TIPO:   
Nº SERIE: 

 
DIRECCIÓN IP: 
 

 
TEMPO DE REVISIÓN:  

 
DEFINICIÓN DO PROBLEMA: 
 
 
 
 

 
SOLUCIÓN: 
 
 
 
 
 

 
RESULTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN EXTERNA:  
 
 


