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1. XUSTIFICACIÓN

As Tecnoloxías de Información e Comunicación representan unha revolución que afecta a
toda a sociedade de tal forma que a escola non pode manterse o marxe.

As  aportacións  das  TIC  o  ensino  son  múltiples:  novos  materiais  didácticos,  novas
ferramentas  de  comunicación  como  apoio  as  tarefas  dos  profesores,  alumnos  e
organización do centro. O resultado e unha educación mais flexible. 
Como consecuencia do maior emprego das TICs xurden tamén novas necesidades: mais
redes, mellor equipamento, mais recursos humanos, formación adecuada, dotación para a
investigación, ...
O Plan TIC dun Centro educativo ha de ser planificado a nivel de centro e de aula, para
integrar a toda a comunidade educativa. 
O   proxecto  de  integración  das  tecnoloxías  de  información  e  comunicación  do  IES
Pedregal  de  Irimia  trata  de  detectar  as  necesidades do Centro  no ámbito  das TIC  e
planificar estratexias para mellorar o aproveitamento dos recursos de tal maneira que as
tecnoloxías da información e comunicación se incorporen como un elemento mais aos
procesos de ensino-aprendizaxe.
A inclusión do Centro na primeira fase do Proxecto ABALAR supuxo para o mesmo un
avance importante tanto a nivel de dotación como de formación para o profesorado. 
Nestes cursos continuaremos no Proxecto Educativo Dixital E-DIXGAL  en determinadas
materias de 1º e 2º ESO, esto implica unha participación maior do profesorado no manexo
e implantación das TICs

2. MARCO LEXISLATIVO

Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación
 Artigo23.e)

DECRETO 133/2007, do 28 de xuño, polo que se regulan as ensinanzas da educación
secundaria obrigatoria na comunidade Autónoma de Galicia.

 Artigo 4.e)
 Anexo VI

DECRETO 86/2015,  do  25 de xuño,  polo  que se  establece o currículo  da  educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Artigo 27, apartado 3



3. CONTEXTO

3.1. Características do Centro
P.E.C. Capitulo I: Organización Xeral do Centro

3. 2. Recursos humanos
P.E.C. Capitulo I: Organización Xeral do Centro

3. 3. Situación con relación as TIC

      3. 3.1. Profesorado

 Utilizan  o  ordenador  case  todos  os  días  para  xestión  do  correo  electrónico,
procesador de texto,  navegar por internet, utilización do XADE.

 Cada vez máis utilizan contidos dixitais e software educativo na súa labor docente.

 A maioría está de acordo do beneficio que proporciona na actividade dun centro
educativo a introdución das T.I.C. 

 A maioria pensa que falta tempo para adicarlles ás T.I.C.

 Cando teñen algunha dúbida no manexo das T.I.C. acoden a coordinadora ou a
outros compañeiros.

 Todos teñen ordenador e utilízano case todos os días na súa casa.

 Máis  da  metade  non  teñen  formación  específica  no  manexo  das  T.I.C.,  e
aqueles/as que a teñen é sobre todo relacionada con programas de ofimática.

 Creen que debería aumentar a súa formación metodolóxica, didáctica e multimedia.

 A maioría considera que o seu nivel é de usuario normal, sendo o seu nivel máis
baixo todo o relacionado co tratamento de imaxes e elaboración de páxinas web. O
nivel máis alto é no uso de procesador de textos.

3.3.2. Alumnado

 A maioría do alumnado ten ordenador na casa, e  máis da metade do alumnado ten
internet na casa.

 Os/as alumnos/as  utilizan máis o ordenador na casa que noutros lugares, e a
aprendizaxe  do  seu  manexo  provén  da  varias  fontes:  a  escola,  cursos  de
informática...

 Emprégano sobre todo para navegar por internet, xogar e para presentar traballos
escolares, en materias adheridas a E-DIXGAL

 Considéranse usuarios moi avanzados, e afirman que saben realizar multitude de
cousas co ordenador, manexando moitos programas diferentes. Non obstante, non
saben tanto como pensan. 

 A maioría  considera  que  manexar  o  ordenador  é  útil,  e  están  interesados  en
aprender.  Mostran  moita  satisfacción  cando  descobren novas posibilidades das
TIC.



4. OBXECTIVOS XERAIS

4.1.     Centro

 Fomentar o uso dos medios informáticos como forma de romper con desigualdades
sociais.

 Potenciar  o  emprego  das  TIC  como  medio  de  traballo  no  proceso  de  ensino
aprendizaxe.

 Favorecer  o  perfeccionamento  de  profesorado  e  a  súa  utilización  nas  tarefas
habituais do Centro: programacións, memorias, plans...

 Facilitar  o acceso a estas ferramentas por parte dos alumnos con necesidades
educativas especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes.

 Conseguir que o alumno acceda o mundo de Internet con capacidade de procura
de información e de tratamento crítico da mesma.

 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades para coñecer e transmitir
valores sociais e de respecto doutros costumes e outra formas de vida.

 Potenciar  actividades  de  participación  de  toda  a  Comunidade  Educativa  nas
diferentes actividades do Centro: páxina Web, revista escolar, actividades culturais,
etc.

4.2. Profesorado

 Mellorar o plantexamento pedagóxico a través das TIC.

 Empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: programación,
actividades, controis, fichas,...

 Saber  consultar  e  sacar  información  a  través  das  TIC,  tanto  para  temas
profesionais como para experiencias interesantes para a súa actividade docente.

 Intercambiar  experiencias,  coñecementos,  actividades  e  participar  en  foros,
chats,... e diversas redes de colaboración con Internet.

4.3. Comunidade Educativa

• Lograr a integración das TIC como un medio dinámico de comunicación, sendo un
elemento  común de información e  contacto  con todos os   axentes  do proceso
facilitando a comunicación entre eles.

• 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 TIC.



5. OBXECTIVOS DO PLAN TIC DO IES PEDREGAL DE IRIMIA

Dadas as características propias deste Centro e a súa situación con respecto as TIC
plantexanse dous niveles de obxectivos.

5.1.  Obxectivos a curto prazo

• Actualización  e  mellora  da  páxina  web  do  Centro
http://centros.edu.xunta.es/iespedregal/.

• Redistribución  dos  espazos  e  do  material  existente  no  Centro  en  función  das
necesidades do presente curso.

• Formación para o profesorado.

• Formación a alumnos.

• Potenciar a Aula Virtual http://centros.edu.xunta.es/iespedregal/moodle/.

• Apoio o desenvolvemento do Blog da Biblioteca.

• Continuar na implantación  do Proxecto de Educación Dixital E-DIXGAL.

• Dar  uso  aos  ordenadores  Abalar  que  temos  en  existencia  no  centro  para
empregalos en 3º e 4º ESO, así axudamos a darlle unha certa continuidade ao
Proxecto E-DIXGAL nas etapas superiores.

5.2.  Obxectivos a longo prazo

• Fomento do uso das TIC entre o profesorado de xeito xeneralizado. 

• Formación a pais.

• Elaborar  criterios  de  selección  de  software  educativo  en  función  dun  contexto
determinado, unha situación concreta e un área de coñecemento para utilizar no
ensino.

• Elaboración de materias propios para aloxar no servidor do Centro.

6. DESENVOLVEMENTO

1. Cursos para o profesorado a través de Platega e do ITE. Grupos de traballo.

2. Curso para alumnos, profesores e pais sobre seguridade en Internet.

7. ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO 
 Equipo directivo

O apoio do equipo directivo é fundamental para o desenvolvemento do  Plan TIC xa que é
necesario que se teña en conta tanto a hora de programar os horarios como destinar
fondos para adquisición de  material dado que o aportado polas institución é insuficiente.

http://centros.edu.xunta.es/iespedregal/
http://centros.edu.xunta.es/iespedregal/moodle/


O coordinador/a 

 Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.

 Mantemento  cotián  dos  equipamentos  informáticos  do  centro,  constituíndo  o
primeiro nivel de soporte destes, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou
asesora TIC da zona, ou da UAC, sempre que as circunstancias así o requiran.

 Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do centro, ao resto do
claustro,  contando co  apoio,  nesta  tarefa,  do  asesor  ou  asesora  TIC  da  zona,
sempre que as circunstancias así o requiran.

 Elaborará, por requirimento do equipo directivo e das liñas directrices da Comisión
de  Coordinación  Pedagóxica,  o  proxecto  TIC  e  a  organización  e  xestión  dos
medios e recursos tecnolóxicos do centro.

 Asesorar,  de  ser  o  caso,  no  mantemento  do  sitio  web  do  centro.
Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
estableza na súa normativa específica.

 A coordinadora  conta  este  curso  escolar  con tres  horas  adicadas ás  TICs  e  a
colaboración da Coordinadora E-DIXGAL

Paro apoio técnico conta coa Unidade de atención a Centros da Consellería de Educación
e un técnico informático contratado polo Centro.

8. AVALIACIÓN

A final de cada curso realizarase unha avaliación xeral do desenvolvemento do Plan T.I.C.

O  obxectivo  da  avaliación  do  plan  é  coñecer  a  eficacia,  o  grao  de  aplicación,  a
participación  da  comunidade  educativa,  as  expectativas  innovadoras  xeradas,  os
resultados reais dos logros conseguidos e as dificultades detectadas ou superadas co
desenvolvemento do plan T.I.C.

Para elo establécense os seguintes indicadores para a avaliación:

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

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

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

 A información da páxina web do centro actualizouse periodicamente.

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

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

 Impartíronse cursos para a formación do profesorado.

 Impartíronse cursos para formación de pais.

 O alumnado do centro participa do plan.



 A comunidade educativa fai uso da páxina Web do Centro, da Aula Virtual e o blog
da Biblioteca.

 O plan está aberto a toda a comunidade educativa.

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

 Recolléronse e tivéronse en conta as 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.

En Meira, a 03 de outubro de 2019

Mª Elia Gallego Seoane

Dinamizadora TIC do IES Pedregal de Irimia de Meira
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