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O Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia establece que “cada centro educativo 

deberá elaborar e incluír no proxecto educativo de centro, un plan de integración das 

tecnoloxías da información e a comunicación que implique un cambio metodolóxico e unha 

adaptación á realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as tecnoloxías 

da información e a comunicación ofertan”. 

 

O IES de Sanxenxo empezou a funcionar de forma completa no curso 1999-2000 e xa desde 

os primeiros cursos toda a comunidade educativa foi consciente da importancia das novas 

tecnoloxías no mundo do ensino e o centro foise dotando de equipos informáticos e 

audiovisuais. Coas asignacións da administración, as adquisicións do propio centro e as 

donacións por parte da asociación de nais e pais de alumnos, o instituto foi poñendo a 

disposición do profesorado e do alumnado os medios necesarios para o uso das novas 

tecnoloxías en xeral e as TIC en particular. 

 

Falar hoxe en día da importancia das tecnoloxías da información e comunicación na nosa 

vida é unha obviedade. Estamos rodeados desas tecnoloxías e cada días fanse máis 

imprescindibles, para ben ou para mal. Estanse empregando en todos os ámbitos posibles e, 

por suposto, no docente tamén. Pero, o seu uso no ensino non pode ser simplemente como 

ferramentas, senon tamén como fins, xa que todas as áreas do currículo colaboran a que os 

alumnos e alumnas adquiran uns coñecementos, unhas destrezas, unhas prácticas que 

configuran o que chamamos unha competencia dixital. 

 

As TIC poden influír positivamente no rendemento escolar se se fai un axeitado uso delas, 

porque fornece ao alumnado unha ferramenta para explorar todas as materias do currículo 

e consolidar os seus coñecementos, e coa que pode simular fenómenos e situacións novas 

que axudan a aprender a aprender. O seu valor educativo está asociado non só á 

posibilidade de almacenar e xestionar a información senón tamén a propiciar a toma de 

decisións que o seu uso implica, a facilitar a elaboración de proxectos e a mellorar a calidade 

das aprendizaxes; en resumo a incrementar produción de coñecemento. 

 

  

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 
 

XUSTIFICACIÓN 
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Recóllense aquí os obxectivos xerais que contempla o mencionado Decreto 133/2007 e que 

son suficientemente ambiciosos, concretos, precisos e axeitados para o plan de integración 

das TIC no noso centro. 

 

 Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao 

traballo coas TIC. 

 

 Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo cotián e 

nas actividades de aula: programacións, proxectos, explicacións, actividades... 

 

 Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos 

nas diferentes áreas do currículo. 

 

 Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao 

aproveitar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 

 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. 

 

 Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida 

mediante o uso das tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

 Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de 

expresión das propias ideas. 

 

 Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación e de colaboración 

con toda a comunidade educativa. 

 

 Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán 

de coñecemento. 

 

 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. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 
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 Favorecer a superación das limitacións de acceso ás tecnoloxías da información e a 

comunicación derivadas das desigualdades sociais. 

 

 Potenciar a comunicación cos seus iguais. 

 

 Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de 

colaboración como a internet. 

 

 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir 

valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. 

 

 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. 
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1. Tes ordenador na casa? 
2. Tes conexión ou acceso a Internet na casa?  
3. Acudes a algún "ciber"?  
4. Se utilizas o ordenador ou entras en Internet valora os seguintes usos por orde de 

importancia: 
  Redes sociais e chats 
  Búsqueda de información e estudo 
  Ocio 

 

 

O IES de Sanxenxo está situado nunha parroquia de Portonovo, nunha zona semi-urbana 

próxima á praia de Baltar. Como xa é sabido, Sanxenxo é un concello cunha grande 

importancia no sector turístico en Galicia, que incluso nos meses de verán sofre un 

transformación completa multiplicando a súa poboación por máis de dez. 

Isto conleva a existencia dunha infraestructura importante en materia de ocio, comercio, 

hostelería, e servizos, que proporciona unha serie de posibilidades relacionadas coas novas 

tecnoloxías (biblioteca pública con ordenadores e conexión a internet, "cibers", cafeterías 

con acceso inalámbrico, etc.). 

Ao marxe do sector servizos tamén existe unhaa ctividade importante relacionada coa pesca 

e a agricultura. 

 

Alumnado 

O IES SANXENXO  é un instituto que imparte unicamente a ESO, é dicir, o alumnado está 

formado por rapaces e rapazas de entre os 12 e os 16 anos (17 ou 18 cando hai algunha 

repetición). 

Existe unha certa diferencia entre o alumnado que vive nos núcleos urbanos (Sanxenxo e 

Portonovo) e o que vive en zonas cunhas características rurais (Bordóns, Dorrón, Noalla, 

Gondar, Nantes...). 

Tamén hai unha porcentaxe de alumnos e alumnas que proceden doutros países. 

 

Para coñecer mellor a situación das TIC entre o alumnado do centro elaborouse unha 

pequena enquisa no curso 2011-2012. As preguntas eran as seguintes: 

 

Os resultados indicaron que un 94% do alumnado ten ordenador na casa e só un 6% 

contestou que non contaban cun equipo no seu fogar. O 87% conta na súa casa con algún 

tipo de conexión a internet, e o 13% restante non ten esa posibilidade. Soamente un 17% 

dos alumnos e alumnas acuden algunha vez a un "ciber". Na pregunta para coñecer o grao 

de importancia no uso das TIC, as respostas indican que as redes sociais e chats levan o 

maior protagonismo cun 63% de alumnos e alumnas que manifestan que é o primeiro uso na 

CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
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utilización de internet. O segundo posto sería para o ocio cun 20%, e o terceiro para a 

búsqueda de información e estudo, que ocupa o primeiro lugar en importancia para o 13% 

do alumnado. 

 

Profesorado 

A plantilla do centro está en torno aos 33-34 docentes. A meirande parte deste profesorado 

ten destino definitivo no instituto. Hai unha pequena parte de profesores e profesoras que 

teñen un destino provisional. Todo o profesorado é competente coma usuario no uso das 

TIC e utiliza en maior o menor medida estas técnicas na súa práctica docente. Loxicamente, 

existen diferencias no nivel acadado nasúa formación en competencia dixital, dende niveis 

máis básicos ata persoas que teñen uns coñecementos bastante avanzados. 

Ademais dos cursos nos que ten participado o profesorado a título individual relacionados 

coas TIC, no centro téñense levado a cabo numerosas actividades de formación dentro dese 

campo, culminando, de momento, coa participación no proxecto Abalar desde o curso 2010-

2011. 

En xeral, a predisposición para a realización de actividades de formación por parte do 

profesorado é boa, aínda que hai un factor que inflúe para organizar ditas actividades dun 

xeito presencial no centro, que é o feito de que a meirande parte dos docentes teñen o seu 

lugar de residencia nun concello distinto e a certa distancia do centro educativo (máis de 15 

km.).  

 

Familias 

En xeral, as familias do alumnado do instituto preocúpanse en maior ou menor grao pola 

educación do seus fillos e fillas, e tamén teñen interese e son conscientes da importancia das 

TIC. Agora ben, tamén hai unha porcentaxe de familias que non fan un seguimento axeitado 

da evolución académica e persoal dos seus fillos, xa sexa polas súas condicións socio-laborais 

ou pola imposibilidade de transmitir aos rapaces e rapazas a transcendencia da etapa na que 

se atopan.    
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O centro está equipado cunha instalación completa con conexión con liña ADSL en todos os 

espazos do centro: administración, despachos de equipo directivo e departamento de 

orientación, sala de pais, sala de profesorado, seminarios, todas as aulas das diferentes 

prantas e o ximnasio ubicado fóra do edificio principal. 

 

O centro participa desde o curso 2010-2011 no proxecto Abalar e continúa no curso 2011-

2012, contando nestes momentos con 6 aulas Abalar dotadas cun total de 141 ordenadores 

miniportátiles, 6 ordenadores portátiles para o profesorado, 6 canóns de vídeo e 6 

encerados dixitais, coa súa correspondente infraestructura de redes wifi. 

As oito aulas restantes dispoñen de ordenador portátil na mesa do profesor, proxector de 

vídeo con instalación fixa, pantalla e conexión a internet. Dúas destas aulas contan tamén 

con encerado dixital. 

A sala de profesores conta con tres ordenadores de sobremesa, impresora, proxector de 

vídeo fixo, pantalla e conexións para un portátil. 

A aula de Informática está dotada con 28 ordenadores de sobremesa, impresora, e 

ordenador para o profesor. 

A biblioteca conta cun ordenador para a xestión e impresora de cor. Hai tamén un portátil, 

proxector de vídeo fixo, pantalla e equipo de son. Para o uso por parte do alumnado existen 

catro ordenadores de sobremesa. Todo estes equipos teñen a súa correspondente conexión 

a internet. 

No recibidor do instituto está ubicado un televisor de 40 pulgadas conectado a un 

miniportátil que se atopa no despacho de dirección para emitir presentacións, anuncios, 

imaxes, etc. 

A existencia de todos estes recursos ten como obxectivo o feito de poder proporcionar a 

toda a comunidade educativa os medios necesarios para o acceso ás TIC: 

Ao profesorado para que poida desenvolver o seu labor nas mellores condicións posibles, 

e proporcionarlle todas as ferramentas necesarias para o seu traballo diario. 

Ao alumnado para que conte con diversas fontes de información, medios de práctica e de 

aprendizaxe. Incluso como mecanismo para paliar no posible as diferencias que poidan 

existir polas condicións sociais. O uso das TIC non é de balde e máis concretamente o 

acceso áunha rede desde un domicilio familiar conleva un custo que algunhas familias 

non poden ou non queren asumir. O sistema educativo debe ofrecer opcións para que a 

formación en todos os ámbitos non esté condicionado polas posibilidades económicas 

das familias do alumnado. Precisamente, o feito de que o centro proporcione a 

posibilidade do uso das TIC a todos os alumnos e alumnas sen ningún tipo de diferencia 

permite, dalgún xeito, diminuir posibles carencias no achegamento a certas aprendizaxes. 

 

  

EQUIPAMENTO E RECURSOS 
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Aulas específicas 

 

Desde o curso 2007-2008 o centro modificou totalmente a distribución de espazos e aulas 

pasando a un sistema de aulas específicas, de xeito que os cursos non permanecen ou teñen 

como referencia unha aula concreta. Nas distintas sesións lectivas os grupos de alumnos e 

alumnas acuden ás aulas correspondentes en función da materia que lles toca en cada hora. 

Precisamente, a utilización das novas tecnoloxías foi un dos motivos para o cambio de 

organización. O sistema de aulas específicas permite dotar ás aulas de materiais específicos 

para as distintas materias e os equipos informáticos e audivisuais instalados nelas son 

empregados por un número máis reducido de docentes, de xeito que poden estar mellor 

configurados para as áreas concretas. 

 

Aulas de informática 

 

Nun principio a aula de informática era a única que contaba cun número suficiente de 

equipos para poder traballar todo o alumnado dun grupo dun xeito simutáneo cos 

ordenadores (na actualidade tamén é posible nas seis aulas Abalar). Xa desde os primeiros 

anos de funcionamento do centro buscouse unha organización e un horario que fixera 

posible a utilización desa aula para outras materias sen limitar o uso á área de Informática. 

Un paso máis foi o feito de ofrecer a posibilidade da utilización desta aula durante os 

recreos, sempre que haxa profesorado dispoñible para atender ao alumnado. Isto permite 

aos alumnos e alumnas buscar información, elaborar traballos... 

 

Na actualidade estase montando unha nova aula de informática na aula de Tecnoloxía, que 

contará cos equipos suficientes para dispoñer de outra aula onde poidan estar traballando 

todos os alumnos e alumnas dun grupo de xeito simultáneo. 

 

 

Biblioteca escolar 

 

O equipo da biblioteca escolar leva desenvolvendo varios plans de mellora desde hai varios 

anos, que deron como resultado un lugar agradable para ler, estudar, traballar ou 

informarse axeitadamente, aínda que cun espazo limitado desgraciadamente. 

Pero a biblioteca tamén funciona como un centro de recursos multimedia, xa que entre os 

seus fondos abunda o material audiovisual que se incrementa ano a ano. Ademáis está 

dotada de catro ordenadores de sobremesa con conexión a internet, nos que o alumnado 

pode buscar calquera tipo de información. 

ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS 
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É dicir, todo o alumnado, e tamén o profesorado, ten a súa disposición toda clase de 

recursos para a información e a aprendizaxe: prensa, libros, material audiovisual, internet. 

Por outra parte, a biblioteca tamén é o lugar onde se levan a cabo numerosos actos: charlas, 

conferencias, recitais, actuacións, proxección de películas, obradoiros, presentacións, 

certames, etc. 
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Atendendo ó decreto 229/2011 do 7 de decembro; concíbese a atención educativa a 

diversidade como o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de  adecuar as 

respostas educativas ás diferentes características, motivacións e intereses de todo o 

alumnado. 

O obxectivo de conseguir que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento require 

que se lles facilite unha educación adaptada e iso pasa desde o departamento de orientación 

por favorecer a utilización dos TICS e todos aqueles procedementos  que acerquen aos 

alumnos/as ao dominio das súas potencialidades. 

Desde o departamento de orientación promóvese a utilización de programas informáticos a 

través das titorías, como no caso da orientación académica profesional ou a través dos 

recursos utilizados en pedagoxía terapéutica para a adquisición de destrezas concretas en 

alumnos/as con necesidades de apoio educativo.  

AS TIC E AS N.E.E. 
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Crear unha nova aula de informática cos equipos precisos para o alumnado na aula de 

Tecnoloxía. 

Aínda que o centro conta coas 6 aulas Abalar, de momento estas aulas están limitadas ós 

cursos de 1º e 2º. Cada vez máis o profesorado recurre á aula de informática para traballar 

coas TIC con todo o alumnado dunha clase. Para mellorar as posibilidades desa utilización 

xurdiu a idea de crear unha nova aula de informática na aula de tecnoloxía. 

 

Consolidar o Proxecto Abalar. 

Unha vez que se chegue ao óptimo funcionamento das aulas Abalar o seguinte paso sería 

potenciar e promover o uso e posibilidades entre o profesorado: búsqueda de recursos, 

utilización do servidor de centro, etc. 

 

Poñer en funcionamento o plan de formación para o profesorado. 

Coas estratexias indicadas no apartado deste plan. 

 

Informar e promover entre as familias o Espazo Abalar. 

Mediante reunións e charlas coas familias interesadas. 

 

Organizar a utilización dun software determinado. 

 

Establecer unha coordinación entre as distintas áreas. 

 

  

OBXECTIVOS A CURTO PRAZO 
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Comenzando pola detección das posibles necesidades formativas do profesorado, un plan de 

formación permitirá formar, asesorar e axudar aos docentes en todo o referente ás TIC. Pero 

tamén dar a coñecer ideas e iniciativas dos compañeiros e compañeiras. 

O plan estaría formado polas seguintes accións: 

 

1ª. Difusión das actividades de formación contempladas no Plan Anual de Formación do 

Profesorado da administración relacionadas coas TIC. 

2ª. Detección das necesidades formativas do profesorado dentro dos departamentos, 

especialmente en relación ás actividades previstas na programación do propio 

departamento relacionadas coas TIC. 

3ª. Propostas de formación na CCP, en función das necesidades de formación detectadas 

por cada departamento. 

4ª. Elaboración dun plan de formación interno anual coas propostas da CCP. 

 

Este plan de formación interno anual contemplará as seguintes modalidades de formación: 

a) Asesoramiento individual ou pequeno grupo. 

b) Pequeno curso. 

c) Solicitude para participación en grupo de traballo, actividade de formación en centro, 

etc. 

 

 

Ao remate do curso elaborarase unha memoria cos obxectivos a curto prazo acadados e os 

incumpridos, analizando as causas e establecendo as estratexias necesarias que deberán 

adoptarse para alcanzar os non conseguidos. 

 

 

Inclusión do proxecto no Proxecto Educativo de Centro. 

Publicación na páxina web do instituto. 

Inclusión dos obxectivos anuais na programación anual do curso correspondente como 

consecuencia da avaliación e revisión do proxecto. 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN 
 

DIFUSIÓN DO PROXECTO 

 

PLAN DE AVALIACIÓN 

ANUAL 

 


