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I. INTRODUCIÓN 

A.) XUSTIFICACIÓN DAS TIC NA EDUCACIÓN 

As Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) son unha ferramenta de aprendizaxe, investigación e 
comunicación integrada no traballo das diferentes áreas curriculares ao longo das diferentes etapas educativas con 
que contamos. O computador é unha ferramenta habitual de traballo na sociedade actual que nos rodea, é por iso polo 
que cremos necesario estimular o alumnado, os equipos docentes e tamén as familias a coñecer estas novas 
tecnoloxías para seguir abrindo camiños á creatividade e á investigación, incorporando ao proceso de ensino-
aprendizaxe as posibilidades que nos ofrecen.  

É por isto que o centro non pode permanecer á marxe do desenvolvemento que as TIC están a ter na sociedade 
xa que posibilitan novos xeitos de comunicación e están a traer novas actitudes na xuventude, o que implica a súa 
incorporación como un recurso máis ao proceso de ensino-aprendizaxe e, asemade, un gran reto para os/as docentes, 
pois abre novas posibilidades didácticas que hai que explorar, como é a utilización do traballo por proxectos como 
referente fundamental no proceso de ensino-aprendizaxe, xa que é nestes proxectos de investigación onde as TIC 
cobran o seu máximo significado.  

Na metodoloxía por proxectos, os coñecementos non se ordenan de forma ríxida ou disciplinar, senón en torno 
a diferentes contidos, problemas ou hipóteses en que os contidos e enfoques se relacionan de xeito global facilitando 
no alumnado a construción de coñecementos.  

A actual sociedade da información, caracterizada polo uso xeneralizado das novas tecnoloxías da información e 
a comunicación en todas as actividades humanas e por unha forte tendencia á mundialización económica e cultural, 
conlleva unha nova cultura que supón novas formas de ver e entender o mundo que nos rodea, o uso de novas 
máquinas e instrumentos e a implantación de novos valores e normas de comportamento. 

As TIC poden axudar aos estudantes a adquirir as capacidades necesarias para chegar a ser: 

 competentes para utilizar tecnoloxías da información; 

 buscadores, analizadores e avaliadores de información; 

 solucionadores de problemas e tomadores de decisións; 

 usuarios creativos e eficaces de ferramentas de productividad; 

 comunicadores, colaboradores, publicadores e productores; e 

 cidadáns informados, responsables e capaces de contribuír á sociedade. 

 

B.) MARCO LEXISLATIVO  

A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. (BOE do 4 de maio de 2006) no seu Artigo 23.e e o 
Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG do 13 de xullo de 2007) no seu Artigo 4.e din que:  

“A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permita 
desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido crítico, adquirir novos 
coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación.”  

Asemade, no Anexo VI do Decreto 133/2007 do 5 de xullo prevese a elaboración dun plan de integración das 
tecnoloxías da información e a comunicación que implique un cambio metodolóxico e unha adaptación a esta nova 
realidade para un mellor aproveitamento das posibilidades que estas tecnoloxías ofrecen, prevendo a integración da 
información e a comunicación a nivel de centro e de aula.  
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A referencia orientadora deberá ser que ao rematar a escolarización, os alumnos acaden unha competencia 
dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información.  

No Anexo I do decreto 133/2007 do 5 de xullo recóllese a descrición, finalidade e aspectos distintivos desta 
competencia e ponse de manifesto o nivel considerado básico que debe alcanzar todo o alumnado ao finalizar a 
educación secundaria obrigatoria. Indicando que a competencia no Tratamento da información e competencia dixital:  

1. Consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para transformala en 
coñecemento.  

2. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos 
soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  

3. Está asociada coa procura, selección, rexistro e tratamento ou análise da información, utilizando técnicas e 
estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte á cal se acuda e o soporte que se utilice (oral, impreso, 
audiovisual, dixital ou multimedia).  

4. Require o dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora) e das 
súas pautas de descodificación e de transferencia, así como aplicar en distintas situacións e contextos o 
coñecemento dos diferentes tipos de información, das súas fontes, das súas posibilidades e da súa localización, 
así como as linguaxes e soportes máis frecuentes en que esta adoita expresarse.  

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento de traballo 
intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de información e de coñecemento. 
Utilizaranse na súa función xeradora ao empregalas, por exemplo, como ferramenta no uso de modelos de procesos 
matemáticos, físicos, sociais, económicos ou artísticos. Así mesmo, esta competencia permite procesar e xestionar 
adecuadamente información abundante e complexa, resolver problemas reais, tomar decisións, traballar en contornos 
colaborativos ampliando os contornos de comunicación para participar en comunidades de aprendizaxe formais e 
informais, e xerar producións responsables e creativas.  

A competencia dixital inclúe utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación extraendo o seu máximo 
rendemento a partir da comprensión da natureza e modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do efecto que eses 
cambios teñen no mundo persoal e sociolaboral. Así mesmo, supón manexar estratexias para identificar e resolver os 
problemas habituais de software e de hardware que vaian xurdindo. Igualmente, permite aproveitar a información 
que proporcionan e analizala de forma crítica mediante o traballo persoal autónomo e o traballo colaborativo, tanto 
na súa vertente sincrónica como diacrónica, coñecendo e relacionándose con contornos físicos e sociais cada vez 
máis amplos. Ademais de utilizalas como ferramenta para organizar a información, procesala e orientala para 
conseguir obxectivos e fins de aprendizaxe, traballo e lecer previamente establecidos.  

A competencia dixital comporta facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para resolver 
problemas reais de modo eficiente. Ao mesmo tempo, posibilita avaliar e seleccionar novas fontes de información e 
innovacións tecnolóxicas a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos.  

En síntese, o tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz, 
responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas 
ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información dispoñible, 
contrastándoa cando for necesario, e respectar as normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da 
información e as súas fontes nos distintos soportes.  

II. FUNCIÓNS DO GRUPO DE DINAMIZACIÓN 

As funcións da dinamización TIC están determinadas pola Orde do 17 de xullo do 2007 da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria (publicada no D.O.G. Nº 143 do martes 24 de xullo de 2007). A continuación 
reprodúcese o marco legal das funcións da dinamización TIC.  
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En colaboración co profesorado de apoio, serán as seguintes:  

a) Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.  

b) 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, sempre que as circunstancias así o requiran.  

c) 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.  

d) 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.  

e) Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro.  

f) Aqueloutras funcións que a consellería de educación e ordenación universitaria estableza na súa normativa 
específica. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

A.) ANÁLISE DO CONTORNO 

 O Instituto Politécnico é un centro urbano, situado na rúa Torrecedeira da cidade de Vigo. A procedencia do 
noso alumnado depende da etapa educativa. Os alumnos de menor idade, no Ensino Secundario Obrigatorio, 
proceden das rúas máis próximas ao Centro, dado que non se dispón de autobús escolar, e acoden xeralmente a pé. 
Os alumnos dos Programas de Formación Profesional Básica tamén proceden da cidade. Os alumnos de Bacharelato 
proceden tanto da cidade como da bisbarra, sendo significativa a afluencia de alumnos doutras comarcas no 
bacharelato da modalidade de Artes Plásticas, dado que este é o único centro público que imparte esta modalidade en 
Vigo e a súa área metropolitana. Os alumnos de Ciclos, tanto medios coma superiores, proceden de toda a área 
metropolitana de Vigo, e son, en xeral, alumnos que se desprazan en vehículos propios e compaxinan, moitos deles, 
os estudos coa vida laboral, sobre todo nos ciclos en réxime de persoas adultas.  

B.) ANÁLISE DO CENTRO EDUCATIVO  

O Instituto conta con unha superficie aproximada de 11.000 metros cadrados en que conviven ensinanzas 
variadas con alumnado de diferentes idades, procedencia e clases sociais, que conviven nunha zona tranquila, sen 
conflitos relevantes, aínda que o noso alumnado da secundaria pertence a familias con niveis socioculturais e 
económicos ben variados.  

 O Instituto Politécnico acolle anualmente unha media de 1600 alumnos e 150 profesores en que se imparte: 
Educación Secundaria (réxime ordinario + réxime adultos), Bacharelato de Artes Plásticas e de Ciencias e Tecnoloxía 
(réxime ordinario + vespertino + réxime adultos), Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior (réxime ordinario + 
réxime adultos) e ciclo de formación profesional básica. O centro inicia as súas actividades lectivas ás 8:10 da mañá 
e remata ás 22:10 da noite, distribuídas entre os seguintes grupos e modalidades de ensino:  

ESO E BACHARELATO 
 2 grupos  de 1º de ESO 

 2 grupos  de 2º de ESO 

 2 grupos  de 3º de ESO 

 2 grupos  de 4º de ESO 

 2 grupos de PMAR (2º,3º ESO) 

 2 grupos de 1º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (ordinario) 

 2 grupos de 2º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (ordinario) 
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 3 grupos de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (ordinario) 

 3 grupos de 2º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (ordinario) 

 1 grupo de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (vespertino) 

 1 grupo de 2º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (vespertino) 

 1 grupo de 1º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (adultos) 

 1 grupo de 2º de Bacharelato  Científico-Tecnolóxico (adultos) 

 1 grupo de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (adultos) 

 1 grupos de 1º de Bacharelato  Artes Plásticas, deseño e imaxe (adultos) 

 2 grupos de Educación Secundaria de Adultos (ESA) en cada cuadrimestre. 

 
 EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL 
 Ciclo Superior de Proxecto de edificación. (ordinario e adultos)  

 Ciclo Superior de Proxectos obra civil. (adultos)  

 
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 Ciclo Medio de Equipos e Instalacións Eléctricas e Automáticas. (ordinario e adultos) 

 Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial. (ordinario e adultos) 

 Ciclo Superior de Sistemas Eléctricos e Automatizados. (ordinario e adultos) 

 Ciclo FP Básica de electricidade-electrónica 

 
FABRICACIÓN MECÁNICA 
 Ciclo Medio de Mecanizado. (ordinario e adultos)   

 Ciclo Superior de Programación en Fabricación Mecánica. (ordinario e adultos) 

 
MANTEMENTO E SERVICIOS Á PRODUCCIÓN 
 Ciclo Medio de Mantemento Electromecánico (ordinario) 

 Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial (ordinario) 

 Ciclo Superior de Riscos Profesionais (ordinario) 

 Ciclo Medio de Mantemento Electromecánico en modalidade Dual en convenio coa empresa Benteler 

 Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial en modalidade dual en convenio coa empresa Benteler 

 

O Centro pertence ao Proxecto Abalar e foi seleccionado como centro piloto de aulas dixitais.  

 

IV. ACCIÓNS LEVADAS A CABO 

FORMACIÓN DO PROFESORADO : 
Durante os últimos anos impartíronse neste centro os seguintes cursos de formación do profesorado relacionados 
coas TIC :  

Curso 2010 – 2011. Formación TIC para profesores (50 horas de formación)  

Curso 2011 – 2012. Formación Abalar (50 horas de formación)  

DURANTE O CURSO 2010 – 2011: AULAS ABALAR C1 E C2  
A incorporación ao Proxecto Abalar dotou as dúas aulas de 1º da ESO de:   

 Taboleiro dixital completo (Ordenador do Profesor, canón e taboleiro dixital)  
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 Un ultraportátil por alumno.  

 Conexión WiFi. 

 Armario de carga e multimedia.  

DURANTE O CURSO 2011 – 2012:  AULAS ABALAR C3  E  C4 
Na segunda fase do Proxecto Abalar, dotáronse as dúas aulas de 2º da ESO de:  

 Taboleiro dixital completo (Ordenador do Profesor, canón e taboleiro dixital)  

 Un ultraportatil por alumno.  

 Conexión WiFi. 

 Armario de carga e multimedia.  

Posuímos páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/iespolitecnicovigo 

Aula virtual Moodle : http://www.edu.xunta.es/centros/iespolitecnicovigo/aulavirtual 

DURANTE OS ÚLTIMOS 5 CURSOS:  

Obxetivo: Asesoramento e mantemento do sitio web do centro.  

Accións: 

A1) Deseñar e desenvolver unha nova páxina web do centro por parte do profesorado. O sitio web do instituto debe 
combinar información sen deixar de lado o aspecto visual xa que se trata dun centro que imparte bacharelato 
relacionado coa imaxe audiovisual. É moi importante o aspecto gráfico da páxina. 

A2) Fomento da páxina web do centro para ofertar máis servizos administrativos. 

A3) Ensinar ao profesorado do centro a crear contido na páxina web do centro, co obxectivo de que o profesor/ra 
poida usar o seu bloge para subir as actividades cos seus alumnos/as. 

A4) Utilizar máis o correo electrónico corporativo como medio eficaz e rápido de transmisión de información, tanto 
entre os profesores como profesores con alumnos, e como medio de contactar coas familias, de forma que sexa un 
medio de comunicación vivo e activo. 

Obxectivo: Soporte ao resto do clautro no uso didáctico do equipamento informático do centro. 

Accións: 

A1) Fomento do uso de Moodle na aula virtual (AV) como ferramenta de deseño de cursos e transferencia de 
información entre o alumnado e os profesores. Implicación do conxunto do profesorado na integración das TIC na 
súa práctica docente. 

A2) Primeiros pasos con Moodle, ensinar ao profesorado do centro a subir arquivos ao AV, co obxectivo de que o 
profesor/ra poida usar o AV como plataforma para subministrar documentación e apuntes aos seus alumnos/as. 

A3) Ensinar ao profesorado a crear exames tipo test con creación aleatoria desde unha base de datos e corrección 
automatizada con Moodle na AV; Uso dos formularios de Google como recurso educativo (GoogleForms) para a 
avaliación do profesorado e do centro educativo con enquisas de satisfacción do alumnado. 

Obxectivo: Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro. 

Accións: 

A1) Continuar cun sistema de actualización/renovación do parque de equipos informáticos do centro para seguir na 
vangarda e como referente no sistema educativo. Prevese ampliar o nº de aulas dotadas con pizarra dixital. 

A2) Poñer información máis atractiva na sala de profesores, sobre os procedementos máis demandados ou 
descoñecidos polo profesorado, imprimir desde o teléfono móbil, imprimir dende o portátil, crear contido na páxina 
web, crear cursos na aula virtual, firma dixital. 

A3) Software. Licencias, seguridade das conexións, fortaleza das contráseñas, actualizacións de seguridade. 



 
 

IES POLITÉCNICO DE VIGO    PLAN TIC    (APROBADO EN CE DO 13-10-2020)                                                                                                          PÁX.-8- 

 

V. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN 

O principal obxectivo é conseguir que todo o profesorado do centro utilice as novas tecnoloxías nas materias que 
imparta, o que significa que todo o alumnado traballe habitualmente coas TIC na súa aula e fóra da súa aula, 
independentemente do grupo, nivel e disciplina na que se atope. Tamén é obxectivo que todo o profesorado que 
imparta clases nas Aulas Abalar faga un amplo uso da tecnoloxía e a integre na súa práctica docente. 

Os obxectivos xerais que pretendemos acadar a medio prazo son os seguintes: 

a) Obxectivo: Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración con toda a 
comunidade educativa. Fomentar o recoñecemento dos/as compañeiros/as ante o traballo feito. 

b) Obxectivo: Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao traballo coas TIC.  O 
traballo depende en gran medida da implicación do resto do profesorado do centro, sendo o traballo 
interdisciplinar unha boa ferramenta. 

c) Obxectivo: 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. O proceso de ensino-aprendizaxe mediado pola 
tecnoloxía beneficia ao alumnado con necesidades. 

d) Obxectivo: Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores sociais e 
de respecto doutros costumes e outras formas de vida. As redes sociais e como é a súa utilización a nivel de centro. 

e) Obxectivo: Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de coñecemento. O 
poder motivante da tecnoloxía dentro da escola p.e. a lectoescritura. 

f) Obxectivo: Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida mediante o uso 
das tecnoloxías da información e a comunicación.  

g) Obxectivo: Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos nas diferentes 
áreas do currículo, fomentando o respecto á propiedade intelectual mediante a utilización de sistemas operativos e 
programas informáticos de código libre. Presenza das TIC nas programacións de aula. 

h) Obxectivo: Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e nas actividades de 
aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades. A presenza das TIC no ensino leva consigo cambios 
significativos na metodoloxía docente. 

i) Obxectivos: consultar e obter información a través das TIC por parte do profesorado; intercambiar experiencias, 
coñecementos, iniciativas... en diversas redes de colaboración; lograr a integración das TIC como medio dinámico 
de comunicación. Dispoñibilidade de Internet no centro educativo. 

 

VI. CARACTERÍSTICAS DO PLAN TIC 

a) Característica: utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en beneficio do proxecto.  

b) Característica: detección de necesidades formativas.  

 

VII. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN 

 Os obxectivos específicos que pretendemos acadar a medio prazo son os seguintes: 

DEPARTAMENTOS: 
• Incorporar a unha porcentaxe importante dos docentes no uso das TIC na aula. 
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• Usar as ferramentas Abalar e crear materiais didácticos para as Aulas  Abalar. 

• Usar a Aula Virtual do espazo webs dinámicas do centro como medio facilitador para incorporar novas prácticas 
docentes, mellorando a atención a diversidade, fomentando a aprendizaxe autónoma. 

OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO: 
• O profesorado que imparte docencia nas Aulas Abalar terá que adquirir uns coñecementos básicos para poder 

empregar os materiais a súa disposición. 

• O  profesor  coordinador  recibirá  a  formación  axeitada nas TICs para un axeitado desenvolvemento da súa 
función. 

 BIBLIOTECA 
• Xestionar a biblioteca escolar co programa Meiga, préstamos e devolucións, rexistro, catalogación e estadísticas 

coordinándose co proxecto lector de centro para a realización dalgunhas actividades. 

• Axilización e control dos recursos bibliográficos do centro. 

• Promoción da lectura entre os membros da comunidade educativa, especialmente nos nosos alumnos. 

• Actualización do blog da biblioteca, información na web do centro sobre as actividades da biblioteca, colaboración 
cos membros da biblioteca nas actividades propostas. 

ALUMNOS 
• Aprender o manexo básico do sistema operativo Linux (Ubuntu 10.04 LTS), Windows XP e Abalar, polo alumnado 

de 1º ESO. 

• Introducirse no uso dás aplicacións Open Office. 

• Aprender a buscar, seleccionar e valorar información en Internet, para usar esa información como recurso educativo, 
e organizala e tratala mediante medios informáticos. 

• Comprender que usar Internet como fonte de información non é limitarse a copiar e pegar. 

• Elaboración de vídeos e presentacións multimedia. 

• Empregar os recursos da web dinámica e a ferramenta moodle na realizacíón das actividades de aprendizaxe. 

• Facilitar o acceso ós recursos de Internet ó alumnado evitando discriminar. 

• Usar as TIC como medio de creación, integración e potenciación de valores sociais e expresión de ideas con 
liberdade de expresión, tolerancia e respecto. 

• Superar as barreiras xeográficas que o alumno ten para comunicarse cos seus compañeiros de clase, do colexio 
doutros colexios doutras ciudades, países, etc... 

NAIS E PAIS: 
• Potenciar a comunicación coa Comunidade Educativa e o contorno, a través do portal Web. 

• Proporcionar información actualizada do proxecto educativo de centro, oferta educativa, actividades, a través do 
portal Web. 

• Participación da ANPA na elaboración de contidos para a web dirixidos a tódolos membros da comunidade 
educativa. 

• Facilitar a través do proxecto Abalar información sobre a evolución dos seus fillos/as no proceso de ensino-
aprendizaxe. Xustificación de faltas de asistencia. Emprego do Abalar Móvil. 

• Facilitar información a través da web dinámica sobre datas de exames,  horarios dos grupos de alunmos, calendario 
escolar, etc.. 

 

VIII. ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS DO CENTRO 

O Centro dispón de aproximadamente 500 ordenadores e 5 servidores. 

ZONAS COMUNS: 
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87  ordenadores nas aulas na mesa do profesor (28 conectados a un canón.) 

1 aula móbil (armario) con 26 portátiles (cun router WiFi). 

12 ordenadores no departamentos. 

8 ordenadores na sala de profesores. 

8 ordenadores na biblioteca. 

3 puntos de acceso WiFi (sala de profesores, biblioteca e salón de actos). 

2 servidores (dominio e datos). 

1 aplicación web para orlas. 

1 servidor imaxes clonación equipos. 

3 impresoras/fotocopiadoras (1 sala de profesores e 1 en conserxaría ). 

5-6 impresoras repartidas polos departamentos. 

Temos 10 portátiles repartidos polos xefes/as de departamento e dirección. 

Todas as aulas dispoñen de proxectores + pizarras dixitais (28 en zonas comúns, 5 delineación, 10 electricidade, 4 
fabricación mecánica e 7 mantemento) 

12 routers (11 son WiFi) que delimitan diferentes redes departamentais o acceso WiFi á rede, incluíndo o xeral de 
internet de centro (propiedade da Xunta). 

Conexión a internet por cable en todas as aulas e Departamentos.  

Cobertura WiFi en toda a área do Centro.  

1 aula de informática INFO1 con 23 postos para os alumnos, un equipo para o profesor/a  conectado a un canón de 
video. 

1 aula - taller de tecnoloxía  (aula 27) con 14 equipos conectados por cable a Internet, un equipo na mesa do 
profesor/a conectado a Internet por cable e a un canón e 5 portátiles con conexión sen fíos a internet. 

PROXECTO ABALAR: 
4 aulas Abalar con 25 portátiles por aula. 

4 puntos WiFi Abalar. 

1 servidor Abalar. 

DIRECCION-ADMINISTRACION: 
10 ordenadores entre despachos e secretaría. 

1 impresora/fotocopiadora (xefatura de estudos). 

1 impresora multifunción (dirección). 

1 impresora A3 (vicedirección). 

1 multifunción impresoras (secretaría). 

1 servidor (datos).  

DELINEACION: 
105 ordenadores nas aulas. 
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4 no departamento. 

2 servidores (dominio e datos). 

2 impresoras/fotocopiadoras. 

1 plotter. 

ELECTRICIDADE: 
100 ordenadores nas aulas + 10 portátiles na aula E5. 

2 ordenadores no departamento. 

1 servidor (dominio/datos). 

4 + 1 multifunción  impresoras (departamento e aulas). 

4 portátiles na aula E-9. 

1 impresora 3D no departamento. 

MANTEMENTO: 
106 ordenadores nas aulas. 

2 no departamento. 

1 servidor (dominio/datos). 

1 impresora 3D no departamento. 

5 impresoras (departamento e aulas). 

FABRICACIÓN MECÁNICA: 
75 ordenadores nas aulas. 

2 no departamento. 

4 impresoras (departamento e aulas). 

3 servidores (dominio, datos e licenzas de software). 

FOL: 
2  portátiles e 3 ordenadores (departamento). 

 

IX. USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Na Biblioteca existen 8 postos con conexión a Internet con WiFi en que se empregan as distintas tecnoloxías da 
comunicación e da información ao alcance do alumnado cun enfoque funcional, para incidir en aspectos específicos 
destes soportes e linguaxes para unha utilización eficaz, comprensiva e ética deles.  

X. PLAN DE AVALIACIÓN ANUAL 

PROXECTO ABALAR:  

1. Número de profesores que incorporen á súa práctica docente os recursos Abalar e/ou TIC.  

2. Frecuencia de uso de ditos recursos.  

3. Selección e/ou elaboración de recursos.  

4. Grao de utilización do servidor de contidos.  
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5. “Subida” de contidos ao servidor de contidos.  

6. Elaboración de normas de uso das aulas Abalar.  

7. Elaboración e difusión dun catálogo de boas prácticas no uso das aulas Abalar 

AULAS DIXITAIS:  

1. Funcionamento dos recursos dixitais empregados en masa.  

2. Utilidade dos recursos facilitados polos libros dixitais.  

3. Procedemento para a introdución de licenzas.  

4. Viabilidade do proxecto para todas as materias.  

5. Problemas técnicos que poidan xurdir e como solucionalos. 

PROXECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS.  

Cantidade e dinamismo dos contidos “subidos” á web dinaḿica.  

Porcentaxe de profesorado incorporado á aula virtual.  

Número de cursos creados na aula virtual.  

Alumnado matriculado nos cursos da aula virtual.  

 

XI. MEDIDAS PARA DIFUNDIR O PROXECTO 

Utilizaremos a nosa páxina web como o medio principal para a difusión do proxecto entre a comunidade educativa.  

 

 

 


