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Benvidos ao mundo da 
educación dixital
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1º parte 

 En que consiste a educación dixital 
con e-dixgal ? 
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Historia do proxecto
 A Conselleria de Educación promoveu a 

incorporación das novas tecnoloxías como 
vehículo para afianzar a competencia 
dixital (TIC= Tecnoloxía da información e 
comunicación) dende o curso 2010/2011 a 
través do Proxecto Abalar

 O proxecto en Educación Dixital E-
DIXGAL naceu no curso 2014-2015 como 
unión do proxecto Abalar (TIC) e a 
incorporación de material dixital formador 
dunha escola TAC (Tecnoloxias de 
aprendizaxe e coñecemento) 
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Obxectivo do proxecto 

 Favorecer a incorporación xeneralizada das 
TIC's no desenvolvemento da actividade 
educativa, facilitando aos centros adscritos á 
Rede Abalar a dispoñibilidade de libros e 
outros materiais dixitais cos cales poidan 
desenvolver o seu proxecto curricular
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Obxectivos no Terra de Turonio 
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Metodoloxía activa :

A aprendizaxe nunha escola TAC que achegue ao 
alumno os recursos necesarios para alfabetizarse 
dixitalmente, aprender en base á creación 
interactiva, afianzar o pensamento crítico e 
relacionar procesos grazas ao traballo colaborativo 
con outros. Afianzamento do alumnado STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
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2º parte 

 Cómo se traballa en e-dixgal ? 
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Tipos de uso:
 Pórtatil do alumnado como fonte de 

recursos de busca e captura de información
 Simulacións, Modelizacións virtuais
 Uso de software online e offline
 Ofimática
 Libros virtuais
 Exercicios interactivos
 Ferramentas multimedia
 Aula virtual (PLATAFORMA EVA)
 Plataforma AGUEIRO 
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Verdades e Mentiras  

 A educación dixital é unha ferramenta máis 
coa que contar no mundo do aprendizaxe 
coma poida ser o traballo en equipo, as 
ferramentas multimedia, as clases 
expositivas, etc.

 Polo tanto o alumnado NON vai estar 
sentado mirando a pantalla dun ordenador 
durante 6h.
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Cómo entran na plataforma?   

 Modo online : http://evahttp://eva.edu.xunta.es.edu.xunta.es o 
alumnado ten asignado un nome de usuarios 
eda45…….. e unha contrasinal súa que pode 
ser reseteada polo profesorado no caso que 
a perda

 Modo offline :
Menu de aplicativos/educación/EVA offline

http://eva/
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Cómo traballan na casa?   

 Se fan os exercicios en casa online 
(internet)  dende outro dispositivo distinto 
do portatil adxudicado deben 
desconectarse da plataforma e voltar a 
conectarse na clase para sincronización dos 
deberes

 Se fan os exercicios na casa no modo 
offline (sin internet)  deberán 
sincronizarse o chegar o aula 
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Cómo manter o portátil?   
 O portátil deberá vir cargado ao centro 

cada día. No caso que se acabe a bateria 
temos armarios cargadores en cada aula 

 O portatil non é do centro é unha cesión da 
Conselleria ao alumnado. O seguro cubre o 
normal malfuncionamento pero NON cubre 
o roubo polo que é moi importante insistir 
ao alumnado sobre a responsabilidade das 
súas pertenzas  
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Devolución: 

1.- Deben devolver o ordenador tal e como o dimos 
NA SUA caixa

 
2.- POLO TANTO NON TIRAR A CAIXA

3.- DEBERÁN ENTREGALO QUITANDOLLE A 
PEGATINA CO NOME DO ALUMNO/A 
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3º parte 

 Qué atopamos no EVA? 
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O escritorio onde ven o calendario , 
mensaxes e os ficheiros propios   
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As súas materias con 3 editoriais de 
libros dixitais (Netex, edebé, aula 

planeta) en forma de grella   
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Premendo en cada unha das unidades temos o distinto 
contido interactivo que irá activando o profesorado que 

desexe usar o libro dixital. O profesor pode engadir material 
propio ou recursos doutras plataformas    
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Exemplo de tipos de exercicios    
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Exemplo de tipos de exercicios    



A plataforma AGUEIROA plataforma AGUEIRO:

Nela o alumnado poderá elaborar o seu propio portfolio e 
traballar na creación de material dixital 



Participación da comunidade educativa:Participación da comunidade educativa:

Precisan saber que non soamente é o alumnado o novo neste 
novo modo de educación dixital senón os profesores que 

formamos parte dela tamén.
 

Ao longo do curso irémonos formando para axeitar as nosas 
clase á nova realidade. Así pois, precisamos da súa paciencia 

e boa vontade de implicación no proxecto para a consecucción 
positiva de dita andadura 

Animamos, polo tanto, a toda a comunidade educativa do IES 
Terra de Turonio a tomar parte dun proxecto que comenza 

con ilusión este curso 2019/2020 
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4º parte 

 Cómo orientar ao meu fillo? 
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En casa:   
 Cargar o ordenador cada tarde para telo 

preparado ao dia seguinte
 Se o alumnado ten internet na casa pode 

conectar o portátil a súa wifi e traballar 
online. Senón sempre poderá traballar en 
modo offline coas unidades descargadas de 
antemán no instituto

 Se non ten internet traballará en modo 
offline coas unidades descargadas

 Pode deixar o bolígrafo dixital e cargador 
na casa
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Peso da mochila:   
 Para evitar a mochila sobrecargada 

recomendamos usar un archivador de 
anillas con follas cuadriculadas onde 
arquiven as distintas materias

 A mochila non pode levar máis do 10-20 % 
do peso corporal do alumn@

 Vixie o material non necesario . Sobre todo 
algúns  estuches levan moitisima carga de 
pinturas innecesarias

 O ordenador debe vir na súa bolsa 
protectora 



O profesor pode non usar os libros dixitais xenéricos senón, 
usar os ordenado como fonte de recursos ou crear en e-
dixgal o seu propio curso. O noso obxectivo e axeitar os 

distintos contidos aos  estándares de aprendizaxe propios do 
curriculum
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Fallos do ordenador:   

 Ante calquera malfuncionamento /rotura 
considerada do uso normal do aparello ten 
que poñerse en contacto co Soporte Soporte 
premiumpremium

 Para contactar con dito servicio 
– Mail soporte.premium@edu.xunta.es 
– Tfno. 881869900. Whatsapp:604067856
– Coordinadora e-dixgal (Luisa Pita) 

Tfno.886110203

mailto:soporte.premium@edu.xunta.es
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Ordenador conectado a internet na casa: 
   Non deixe que os rapaces pase moito tempo ao 

ordenador xa que pode ser perxudicial para a súa vista. 
O  ordenador é unha ferramenta e NUNCA un modo de 
estudar. Para estudar terá os apuntes que fará ao longo 
do curso

 Convén establecer unhas normas de navegación por 
internet. (Compras, visitar páxinas non desexables, 
redes sociais) . Como titores/pais/nais temos a 
responsabilidade de saber que tipos de páxinas visitan os 
nosos rapaces e de facer deles uns adultos dixitalmente 
competentes e responsables 

 Nas noticias saen tódolos anos casos sobre o ciberacoso . 
Convén crear un clima de diálogo con os  rapaces para 
que sintan que poden confiarnos calquera situación na 
que eles se sintan incómodos
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Contacto    

 Calquera dúbida, suxerencia,...non dubiden 
en poñerse en contacto coa coordinadora 

   e-dixgal Luisa Pita chamando ao teléfono 
do centro 886110203

    Moitísimas grazas pola súa implicación!
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