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1- INTRODUCCIÓN

Un  dos  obxectivos  que  aparecen  explícitos  na  LOE  (art.  23)  para  os
alumnos  que  cursen  E.S.O.  é  o  de  “Desenvolver  destrezas  básicas  na
utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos
coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnologías,
especialmente as de información e a comunicación”.
 Asimesmo unha das competencias básicas que hai que desenvolver cos
alumnos  é  a  que  se  refire  ao  tratamento  da  información  e  a  competencia
dixital.

Polo  tanto  dende  o  punto  de  vista  da  atención  ao  noso  alumnado  é
prioritario  todo  o  que  fai  referencia  a  incorporación  das  tecnoloxías  da
información no funcionamento diario do centro. 

Cando nos preguntamos por que é necesario o uso das TIC na educación,
aparecen tres grandes razóns: 

1ª:  A alfabetización dixital  do  alumnado:  Tódolos  alumnos/as  deben
adquirir as competencias básicas no uso das TIC. Aínda que nos poida parecer
que  os  xóvenes  de  hoxe  están  habituados  ao  uso  das  novas  tecnoloxías,  se
observamos máis de preto veremos que os nosos estudantes  utilizan as TIC
principalmente para xogar, para comunicarse mediante o chat e a mensaxería
instantánea, pero non para informarse ou completar a súa formación. Doutra
banda, a desigualdade no acceso aos medios informáticos e a internet é evidente
dentro da nosa sociedade, é o que se deu en chamar “brecha dixital”. Por todo
isto as institucións educativas deben paliar esas deficiencias para garantir unha
efectiva  incorporación  de  tódolos  cidadáns  e  cidadás  á  sociedade  do
coñecemento. 

2ª:  Productividade:  aproveitar  as  vantaxes  que  proporcionan  as  TIC
para  realizar  actividades  innovadoras,  buscar  información  en  canles  máis
amplos, difundir os nosos traballos dun xeito máis simple, comunicarnos ou
xestionar o centro. 



3ª:  Innovar  en  prácticas  docentes:  aproveitar  as  novas  posibilidades
didácticas  que ofrecen  as  TIC para  lograr  que os  alumnos realicen  mellores
aprendizaxes e reducir o fracaso escolar.

 
Pero  tamén  o  profesorado  necesita  formarse  no  uso  das  novas

tecnoloxías e nos coñecementos que as innovacións que van xurdindo poden
proporcionar para mellorar a motivación e acadar un mellor rendemento do
alumnado en cada materia. 

Como o obxectivo final do plan TIC é englobar a tódolos membros da
comunidade educativa e establecer unha comunicación utilizando unha canle
nova como é a páxina web do centro, é necesario tamén informar e formar ás
familias dentro do uso das novas tecnoloxías.

Por todo isto consideramos imprescindible a participación nun proxecto
destas características que serva para canalizar e organizar os esforzos que cada
membro da comunidade educativa está facendo dun xeito individual, así como
para detectar e solucionar as necesidades de formación e de medios técnicos
que se fagan patentes no desenvolvemento do proxecto. 

Cando os expertos falan nos distintos niveis de uso das TIC en educación
aparecen os seguintes: 

1- As TIC para aprender sobre as TIC: alfabetización dixital 
2- Aprender  das  TIC: utilización  dos  medios  informáticos  para  realizar

actividades diversas, elaborar traballos, buscar información… 
3- Aprender DE e CON as TIC: utilizar as TIC no ámbito da clase. 
4- Aprender COAS TIC: as TIC complementan as clases presenciales 

O obxectivo deste proxecto é o de alcanzar o último nivel de uso 



2- ESTUDO  INICIAL  DO  CENTRO  REFERIDO  ÁS
CARACTERÍSTICAS DE TODA A COMUNIDADE
EDUCATIVA

A- CONTEXTUALIZACIÓN

O IES de Viós ven funcionando como instituto de secundaria dende o curso
1998—1999. Trátase dun centro de dúas liñas da ESO. O claustro consta de 21
profesores, 19 dos cales teñen aquí o seu destino definitivo.

Está situado no concello de Abegondo, nun entorno rural  pero moi preto da
área metropolitana da Coruña. Polo tanto para moitos dos nosos alumnos/as o
único  espazo  onde  poden  ter  acceso  ao  uso  e  coñecemento  das  novas
tecnoloxías é no centro académico; por iso consideramos prioritario facilitarlles
o acceso aos medios técnicos e ao coñecemento das posibilidades que as TIC lles
ofrecen.

Para  coñecer  a  situación  real  dos  nosos  alumnos/as,  elaboramos  unha
enquisa sobre os uso dos medios informáticos que os alumnos/as e pais/nais
usan. Os resulatdos son moi clarificadores e con eles sacaremos unha serie de
conclusións que nos axudarán a definir máis polo miúdo este proxecto.



B- RESULTADO DAS ENQUISAS SOBRE O USO DAS TICs 
 

En  total  recolléronse  setenta  enquisas,  dun  total  de  cen  alumnos
matriculados no centro, o que supón un 70%. Polo tanto ao noso entender o
resultado e as conclusións finais poden considerarse válidas para ter unha idea
xeral da situación e do uso por parte de alumnos e pais en relación coas novas
tecnologías. 

ALUMNOS

1- Aproximadamente o 75% do alumnado considera que o seu  nivel de
usuario en informática é MEDIO, e que o seu aprendizaxe realizouse en
academias ou ben sós.

2- O principal uso que fan os estudantes do ordenador é para traballos,
empregando un procesador de textos ou buscador en internet, así como
para comunicarse e ocio (xogar en internet ou con cd-rom).

3- Cando  o alumnado  se  conecta  a  internet  faino  fundamentalmente
dende  a  súa  casa,  aproximadamente  o  doble  de  veces  que  dende  o
centro  educativo.  Unha  porcentaxe  significativa  faino  tamén  dende
bibliotecas públicas e casas de amigos ou familiares.

4- Resulta  significativo  que  máis  do  40%  dos  alumnos  se  conectan  a
internet  todos  os  días  da  semana,  fronte  ao  3% que non se  conecta
nunca. O resto afirman conectarse entre unha e oito veces no mes.



5- Falando  da  páxina  web  do  centro,  máis  dun  70%  dicen  coñecela  e
pensan que resulta útil.

6- Case un 90% dos alumnos dispoñen de ordenador na casa, e máis do
80% empregan o pendrive  para gardar os seus  arquivos.  E moi alta
tamén a porcentaxe que dispón de scaner na casa(60%). 

7- En torno a un 70-80% do alumnado posue e sabe manexar unha cámara
de fotos ou de vídeo.

FAMILIAS

Ao redor dun 30% das enquisas enviadas ás familias non foron devoltas.
Os comentarios que se fan a continuación están referidos ao total de enquisas
recibidas no centro:
 

1- Un  57%  dos  pais  considera  que  o  uso  do  PC  e  a  informática  é
importante  para  os  seus  fillos,  mentres  que  só  un  35%  cre  que  é
imprescindible.

2- Teñen conexión a internet na casa un 58% do total de alumnos, fronte
ao 39% que dispón de ordenador sen conexión.

3- Un 38% dos que contestaron afirman que se conectan con asiduidade
a internet, ao que se suma o 37% que o fai de vez en cando.

4- Por último, máis do 75% dos pais e nais pensan que é interesante que
o centro teña unha páxina web. 

 
PROFESORADO

1- Á pregunta sobre onde acceden xeralmente aos recursos informáticos,
a  porcentaxe  máis  alta  responde  que  na  casa  (un  90%  das  veces)
seguido do centro educativo (departamentos ou sala de profesores).

2- O software máis empregado polo profesorado son os procesadores de
texto  seguidos  polos  programas  de  presentación  de  diapositivas.
Outras  ferramentas  que  se  empregan  bastante  son  os  motores  de
búsqueda.

3- Consecuentemente afirman empregar o PC básicamente para buscar
información e para editar  textos (case un 90% das veces).  Moi por
debaixo  está  situado  o  emprego  do  PC para  a  ensinanza  na  aula,
formación ou comunicación.

4- Afirman  que  as  dificultades  que  se  atopan  para  incorporar  a
ferramenta informática ao traballo diario débense fundamentalmente
á falta de preparación.

5- En torno ao 75% do profesorado considera que a formación recibida
ao longo do seu labor profesional respecto ao uso das TICs é pouca
ou ningunha.



6- Resulta un dato a ter en conta que o 75% do profesorado utilice as
TICs nas materias que imparte, ainda que só un 36% o fai diaria ou
semanalmente.

7- Non obstante,  case o 100% considera as TIC coma un recurso para
mellorar  o  proceso  de  ensinanza  aprendizaxe,  sobre  todo  polas
seguintes  características:  interactividade,  cooperativismo,  facilidade
de uso…

8- Gustaríalles que a tecnoloxía lles axudara a incrementar a motivación
do alumnado, facilitar materiais educativos,  no reforzo de contidos
básicos e atención á diversidade.

9- O profesorado  considera  factores  importantes  de  cara  ao  éxito  da
implantación  das  TICs  no  centro:  a  aceptación  por  parte  deles
mesmos e do alumnado, o número de PC existentes no centro, e xa en
menor grao a porcentaxe de profesorado e materias implicadas.

10- Para rematar,  unha porcentaxe moi alta considera que o alumnado
que traballa coas TIC aumenta a súa motivación e curiosidade polos
temas e a súa actitude investigadora, que o emprego das TIC é útil
para intercambiar  recursos educativos e experiencias,  e  permiten  a
aprendizaxe transversal, integrando diferentes contidos.

 
 
 
CONCLUSIÓNS. 
 

1- O uso do ordenador nas casas está completamente extendido. 

2- Pouco máis do 50% do alumnado ten conexión a internet na casa, onde
se conectan a maior parte das veces,  pero un porcentaxe significativo
faino tamén dende o centro educativo, bibliotecas públicas e casas de
amigos ou familiares.

 
3- O  principal  uso  que  fan  os  alumnos  do  ordenador  é  para  traballos

(procesador de textos e presentacións), así como para comunicarse.

4- A ampla maioría do alumnado e familias coñece a páxina web do centro
(70-75%), e ambos colectivos creen que resulta útil.

5- Polo  tanto  e  según  estas  conclusión  o  presente  proxecto  e  o  seu  fin
inmediato  (establecer  unha  comunicación  coas  familias  a  través  da
Páxina web do centro) son posibles e necesarios.



6- Respecto ao profesorado destacar o alto porcentaxe que considera que a
formación recibida ao longo do seu labor profesional respecto ao uso das
TICs é pouca ou ningunha.

Polo  demais,  os  outros  resultados  trataránse  polo  miudo no apartado
referido ás estratexias de coordinación do profesorado.

3- INICIATIVAS XA REALIZADAS NESTE CAMPO

A-  RECURSOS TIC DO CENTRO

En todo o edificio contamos con conexión a Internet por cable, e con wifi,
ademais o IES de Viós conta coa seguinte dotación en espazos e en recursos
referidos ás TIC: 



ESPAZOS
ORDENADOR
SOBREMESA

IMPRESORA
ESCANNER PORTATIL

VIDEO
PROXECTOR PANTALLA

PROXECCIÓN
OUTROS

AULAS DE 
REFERENCIA
DOS GRUPOS

7
NETBOOK

7 7

ADMINISTRACIÓN 3 2
IMPRESORAS

DIRECCIÓN 1 1

SALA DE 
PROFESORES

2 1 ESCANER

DEPTO 
ORIENTACIÓN

1
1

IMPRESORA

AULA PEDAGOXÍA 
TERAPEUTICA 1

1
IMPRESORA

DEPTO LINGUAS 2 1
IMPRESORA

DEPTO XEOGRAFÍA
DEPTO EF 2

1
IMPRESORA

DEPTO CN - 
MATEMATICAS 1

1
IMPRESORA

AULA USOS 
MÚLTIPLES

1 2 2

TALLER 
TECNOLOXÍA 2

1
IMPRESORA

BIBLIOTECA 5 2
1

LABORATORIO 1 1
1

AULA MÚSICA 1 1
1

AULA EPV 1
1

IMPRESORA 1
1 PROXECTOR

TRANSPAREN.

AULA 
INFORMÁTICA 1

12 2 4 1
1 PIZARRA

DIXITAL

AULA 
INFORMÁTICA 2 12 1 7 1

1

ORDENADOR
SOBREMESA

IMPRESORA
ESCANNER 

PORTATIL
VIDEO

PROXECTOR
PANTALLA

PROXECCIÓN
OUTROS

TOTAL 47 13 19 16
19

 

B- EXPERIENCIA E FORMACIÓN TIC PREVIA



Ao longo dos últimos anos un amplo grupo de profesorado do IES de Viós
participou en diferentes Proxectos de Formación en Centros, algunos deles moi
vencellados ao desenvolvemento das TIC, concretamente: 

• No curso  2008-2009 :  “Aplicación  da  LOE á organización  do centro:
Aspectos  novidosos  e  aplicación  práctica.  (Segunda  parte)”.  Un dos
obxectivos fundamentais deste proxecto foi a elaboración da páxina web
do centro. 

 No curso 2009-20010: “Aplicación práctica das TICs nas aulas do IES de
Viós”.  O proxecto  está  tendo dúas  liñas  de actuación:  elaboración de
material educativo, e formación técnica do profesorado.

4- OBXECTIVOS DO PROXECTO

4.1.- OBXECTIVOS A CURTO PLAZO



• Utilizar  as  ferramentas  proporcionadas  pola  administración  educativa
para a xestión do centro: xade, drupal (páxina web), coppermine (galería
de fotos).

• Iniciar a informatización de actas e convocatorias para CCP, Claustros e
Consellos Escolares. 

• Usar as T.I.C. para establecer novos canles de comunicación entre toda a
comunidade educativa  (que o correo electrónico sexa o canle principal).

• Participar en cantas propostas innovadoras se fagan dende a Conselleria
de  Educación,  como  o  Proxecto  Abalar,  e  outras  Administracións
Públicas,.

• Continuar co mantemento e actualización da páxina web do centro.

• Dar a coñecer a páxina web entre os membros da comunidade educativa
para  chegar  a  conseguir  que sexa   punto  de  referencia  na  actividade
educativa que se realiza neste centro.

• Dar a coñecer os medios dos que dispón o centro, e organizalos de xeito
que estean ao alcance de tódolos membros da comunidade educativa.

• Seguir co  equipamento de hardware necesario para poder desenvolver
todo o proxecto TICs.

• Aumentar  a  participaciòn  do  número  de  profesores  implicado  na
utilizaciòn das novas tecnoloxìas. Que o profesorado aprenda a manexar
os equipos informáticos existentes no centro, e coñecer os programas dos
que dispoñemos para elaborar material didáctico.

• Utilizar materiais interactivos nos procesos de ensino aprendizaxe, ben
os que xa existen na rede, ou os creados polos propios profesores.

• Elaborar  material  educativo propio  cos  programas,  instrumentos  e
plataformas  existentes  relacionadas  coas  TICs  (wikis,  blogs,
presentacións, documentos, webquest, etc), contando nalgunhas ocasións
coa colaboración dos estudantes.

• Potenciar  entre  o  profesorado  e  o  alumnado  o  uso  das  aplicacións
desenvolvidas  en  software  libre,  non  só  considerando  a  cuestión
económica, senón polo seu carácter aberto, o que supón  á posibilidade
de melloralo e poñelo de novo a disposición da comunidade.

• Divulgar e fomentar  o uso de ferramentas  para xestión de contidos e
plataformas e-learning.



• Facilitar o acceso ás T.I.C ao alumnado e ó profesorado.

• Aproveitar a motivación que ten o alumnado cara ás T.I.C para conseguir
os obxectivos educativos propostos.

4.2.- OBXECTIVOS A LONGO PLAZO

• Posta  en  marcha  da  rede  INTRANET  do  centro,  de  xeito  que  un
ordenador funcione de servidor e os outros sexan terminais de traballo.
(Os departamentos colgarán os recursos dixitais correspondentes).

• Fomentar o traballo en colaboraciòn mediante a creaciòn da intranet de
centro. 

• Continuar coa participación en actividades de formación para uso das
TICs.

• Realización de cursos coa Aula Virtual, tanto para uso no centro como
para que o alumnado traballe na casa.

• Poñer  horas  a  disposición  do  profesorado  para  resolver  cos
coordinadores TIC as dúbidas que se lles vaian presentando.

• Seguir  co  uso de  todas  as  ferramentas  e  aplicacións  novas  que vaian
aparecendo, intentando realizar novos materiais educativos.

• Fomentar  entre alumnado e profesorado a filosofía de intercambio de
coñecementos.

• Que  o  alumnado  elabore  os  seus  traballos  académicos  utilizando  os
medios informáticos de que dispoñen,  e que aprendan a navegar por
internet buscando infomación, sendo críticos cos resultados acadados.

• Revisar o uso que os alumnos e alumnas fan das novas tecnoloxìas e os
recursos cos que contan nas sùas casas.



• Continuar e mellorar a páxina web aumentando novas aplicacións que
melloren as súas cualidades.

• Extender a toda a comunidade educativa a páxina web como punto de
referencia do proceso de ensinanza  aprendizaxe. 



5  - AS  TIC  NO  FUNCIONAMENTO  XERAL  DO
CENTRO

Dicir en primeiro lugar, que dende a dirección do IES de Viós estase a
traballar para que a comunicación cos membros da comunidade educativa se
leve  a  cabo  a  través  da  conta  de  correo  proporcionada  pola  Conselleria  de
Educación e Ordenación Universitaria.

Por  outra  banda,  a  biblioteca  escolar  está  informatizada  utilizando  o
programa MEIGA colgando en internet o catálogo da mesma. Conta con un
blog (http://viblios.blogspot.com) onde se da conta de todas as actividades e
novidades importantes para os lectores.

O equipo de Dinamización Lingüistica que publica periódicamente un
Boletín ten colgados os últimos números na páxina web do centro (en formato
PDF).  Tamén  dispón  dun  blog  (http://www.endlvios.blogspot.com)  para
informar  das  últimas  novidades  en  relación  á  nosa  lingua  e  ás  actividades
organizadas por eles. 

Dentro do ámbito da educación ambiental o Departamento de Ciencias
da  Natureza  proporciona  aos  visitantes  do blog  (http://iesvios.blogspot.com)
informacións,  artigos,  materiais  audiovisuais  e  opinións  sobre  o  medio
ambiente e o desenvolvemento sostible.

Dipoñen  tamén de blog os seguintes departamentos:

 Música (http://misapuntesmusicales.blogspot.com), 
 Reforzo Educativo (http://reforzamentes.blogspot.com) e 
 Informática (http://infovios.blogspot.com).

Por último, os membros de proxecto TIC,  coa colaboración do equipo
directivo levarán a cabo as seguintes actividades: 

 En colaboración cos membros  do Consello  Escolar  facer  campañas
informativas para fomentar entre as familias dos nosos alumnos/as o
uso das TIC e o coñecemento da páxina web do centro.

http://infovios.blogspot.com/
http://reforzamentes.blogspot.com/
http://misapuntesmusicales.blogspot.com/
http://iesvios.blogspot.com/
http://www.endlvios.blogspot.com/
http://viblios.blogspot.com/


 Facilitar aos alumnos, familias e persoal non docente un espazo na
páxina web para as súas opinións e para a adición de contidos do seu
interese.

A- ESTRATEXIAS DE COORDINACIÓN DO PROFESORADO

Dado  que  máis  do  70  %  do  profesorado  manifesta  que  a  formación
recibida  respecto  ao  uso  das  TICs  e  pouca  ou  ningunha,  e  que  a  práctica
totalidade considera  que é  un recurso  necesario  para mellorar  o  proceso  de
ensino-aprendizaxe, propónse:

 Organizar charlas dirixidas a todo o profesorado informando do uso
dos medios técnicos existentes no centro.

 Adicar  un  tempo  semanal  por  parte  dos  coordinadores  TIC  para
resolver  dúbidas  e  axudar ao  profesorado e alumnado en relación
coas TICs e os seus fundamentos.

 Participar en actividades de formación relacionadas co uso das TICs,
ben  coa  colaboración  do  CEFORE  organizándo  os  cursos  de
formación que sexan necesarios, ou ben individualmente por parte de
cada profesor.

 Dar a  coñecer  as  plataformas  que ofrece  a  Xunta  (a  Web 2.0)  e  o
software libre.

B- APROVEITAMENTO DOS RECURSOS EXISTENTES E NORMAS DE 
UTILIZACIÓN DOS ESPAZOS

Como xa comentamos anteriormente,  empezouse poñendo un canón e
pantalla de proxección en cada unha das aulas de titoría, e seguir coas aulas
especificas (laboratorio, aula de plástica e música). Unha vez feito isto, veuse a
necesidade  de  ter  un  computador  para  aproveitar  todas  as  posibilidades
didácticas na aula e axilizar o proceso de conexión á hora de comezar a clase. O
obxectivo  foi  conseguir  que  en  todas  as  aulas  do  centro  exista  como
equipamento básico un computador, canón de proxección e pantalla. 

Aínda así  existen sitios específicos,  onde se localizan máis  recursos
técnicos, como pode ser a Aula de Informática e Aula de Usos Múltiples.

En canto ás normas de utilización dos espazos, propónse crear un “libro
de rexistro”, unha especie de diario de a bordo, onde os diferentes usuarios dos
recursos TIC foran apuntando as diferentes incidencias que puideran axilizar o



labor de actualización e mantemento do equipamento. Habería un en cada aula
de  Informática,  e  nel  os  profesores  farían  referencia  ao  problema  concreto
atopado nos computadores, ou as necesidades de software coas que se vaian
atopando. Tamén existiría outro libro de rexistro na sala de profesores no que se
daría  conta  das  incidencias  atopadas  nos  equipos  das  diferentes  aulas  e  da
propia sala.

6- DESENVOLVEMENTO DIDÁCTICO DO PROXECTO

A – DEPARTAMENTOS

O noso obxectivo é que todos se impliquen e maior ou menor medida no
uso  das  TICs.  A  continuación  detallamos  o  uso  que  cada  departamento  fai
actualmente das TICs e do seu entorno.

Con esto chegaremos a unha serie de conclusións para implicar, mellorar,
ampliar, iniciar, encaminar ou axudar a  este uso que cada departamento fai das
novas tecnoloxías da información e da comunicación.

AREA LINGÜÍSTICA 

 Departamento de Lingua e Literatura Galega.

OBXECTIVOS 

 Utilizar a Web como fonte de materiais e exercizos para traballar as catro
competencias lingüísticas (comprensión escrita e oral, expresión escrita e
oral). 

 Achegarse  á  cultura,  historia  da  lingua,  literatura  e  á  civilización
empregando as novas tecnoloxías da información, sobre todo Internet. 

 Achegarnos a novas expresións literarias: literatura para a rede.
 Coñecer e analizar prensa en soporte dixital.

CONTIDOS 



 Utilización de blogs para a realización de proxectos de colaboración e
como espazo de comunicación. 

 Utilización  de  exposicións  apoiadas  en  diapositivas  co  programa
Openoffice org.Impress

 Unidades  didácticas  existentes  na  rede,  con  información  teórica,
exercicios, etc.

AVALIACIÓN 

 Claridade dos criterios de avaliación para os alumnos 
 Involucrar aos alumnos na avaliación final (autoavaliación e valoración

grupal) 
 Supervisión por parte do profesor do traballo feito por tódolos alumnos 
 Valoración final e posta en común do aprendido.

CURSO TEMA CONTIDO RECURSO

Todos 
os 
cursos 

Plan Lector  Libros de lectura

 Creación e recollida de 
textos literarios.

 Utilización dos blogs 
para expresar e 
compartir opinións sobre
os libros lidos para a 
materia e para 
exposición de traballos 
confeccionados ou 
recollidos.

4º Lingua e 
sociedade

Dialectoloxía

 A realidade plurilingüe 
de Europa.

 A realidade plurilingüe 
de España.

 Situación social da 
lingua galega: usos e 
actitudes.

 Lexislación: europea, 
estatal e autonómica.

 Bloques e áreas 
lingüísticas do galego

 Internet como fonte  de 
información.

 Exposición con 
OpenOffice Impress

 Arquivos sonoros na 
rede “A nosa fala”

4º Literatura  Etapas e autores dos S. 
XX e XXI

 Internet como fonte 
información.



 Exposición con 
OpenOffice Impress

 Unidades didácticas na 
rede.

3º Historia da 
lingua

 A lingua galega na 
Idade Media.

 Os Séculos Escuros.

 Século XIX: 
Prerrexurdimento e 
rexurdimento

 Internet como fonte 
información.

 Exposicións teóricas 
baseadas en esquemas e 
realizadas co canón. 

3º Literatura  Literatura galega 
Medieval.

 A literatura nos Séculos 
escuros.

 Rosalía.
 Curros.

 Pondal

 Internet como fonte 
información.

 Audición de poemas de 
diferentes épocas e 
autores en arquivos 
sonoros presentes na 
rede.

2º Historia da 
lingua

 Periodización da lingua 
e da literatura galega

 Internet como fonte 
información.

 Exposición con 
OpenOffice Impress

2º Lingua e 
sociedade

Dialectoloxía

 O plurilingüismo en 
Europa.

 O plurilingüismo en 
España.

 O galego hoxe: usos e 
actitudes 

 Bloques lingüísticos do 
galego

 Internet como fonte 
información.

 Exposición con 
OpenOffice Impress.

 Elaboración de traballos 
con procesadores de 
textos que inclúen 
gráficas.

 Arquivos sonoros na 
rede “A nosa fala”

2º A tipoloxía 
textual

 A poesía: presentación 
de diapositivas como 
soporte a textos de 
creación poética.

 Achegamento e análise 
de prensa en soporte 
dixital

 Prensa con soporte 
dixital.

 Presentacións en 
Openoffice Impress.



1º A tipoloxía 
textual 

 Reconstrución de textos 
narrativos a partir de 
curtas sen son

 Curtametraxes na rede.

1º A prensa  Análise de prensa en 
soporte dixital

 Prensa en soporte dixital.

  

 Departamento de Lingua Castelá e Literatura

A materia de Lingua Castelá e Literatura de xeito pogresivo contribúe ao
tratamento da información e competencia dixital ao ter como unha das súas
metas proporcionar coñecementos e destrezas para a búsqueda e selección de
información relevante de acordo con diferentes necesidades, así como para a
súa reutilización na producción de textos orais e escritos propios.

A búsqueda  e  selección  de  moitas  destas  informacións  requerirá,  por
exemplo, o uso adecuado de bibliotecas ou a utilización de Internet; o emprego
guiado destas búsquedas constituirá un medio para o desenvolvemento da súa
competencia dixital. A iso contribúe tamén o feito de que o currículo inclúa o
uso  de  soportes  electrónicos  na  composición  de  textos,  de  xeito  que  podan
abordarse máis eficazmente algunhas operacións que interveñen no proceso de
escritura  (planificación,  execución  do  texto,  revisión,  corrección  e
autocorrección, entre outros) e que constitúe un dos contidos básicos da nosa
materia. Tamén pode contribuír ao desenvolvemento desta competencia o uso
nesta materia dos novos medios de comunicación dixitais que implican un uso
social  e  colaborativo  da  escritura  e  dos  coñecementos.
 

 Departamento de Inglés
                              

 Departamento de Francés.
 

ÁREA CIENTÍFICO TECNOLÓXICA 

 Departamento de Matemáticas

(1)DESCRIPCIÓN: Cálculos xeométricos.

CONTIDOS: Medicións, áreas, volúmenes.



RECURSOS TIC: Google Earth, Google Maps, Open Office Vriter,

Open Office Draw. 

(2) DESCRIPCIÓN: Folla de contabilidade.

CONTIDOS: Cálculo numérico, matemática financieira.

RECURSOS TIC: Open Office Vriter, Open Office Calc, internet.

(3) DESCRIPCIÓN: Porcentaxes.

CONTIDOS: Estatística.

RECURSOS TIC: Open Office Vriter, Open Office Calc, internet.

  

 Departamento de Ciencias Naturais

CURSO TEMA CONTIDOS RECURSOS TICS

1º

A Hidrosfera

Distribución da auga

Propiedades da auga

Movementos da auga

O ciclo da auga 

O uso da auga

Presentación Power Point. Uso do cañón de 
proxección. 

Búsqueda de información na rede sobre o 
problema da auga utilizando o buscador 
Google

Videos documentais 



1º Os seres
vivos

Características dos seres 
vivos

Composición

As células

Clasificación e 
biodiversidade

Presentación en Power Poin. Uso do cañón 
de proxección.

Buscar información na rede sobre especies 
protexidas en: 
www.cites.org/esp/index.shtml

Presentación traballo no Viosblog do Centro

2º

Dinámica
interna da

Terra

Manifestacións da calor 
interna: vulcanismo, 
sismicidade, …...

Riscos: previsión, 
prevención.

Rochas

Búsqueda de información na pax. do I.G.N.
(Instituto Geográfico Nacional)

Presentación en Power Point.

Videos documentais.

2º A enerxía

Características

Formas de presentarse

Fontes de enerxía

Fontes renovables

Búsqueda na rede de artigos sobre a enerxía 
do futuro.

Búsqueda en www.erasolar.es sobre enerxías
de fontes renovables.

Presentación Power Point

Videos documentais 

Comentarios no Viosblog nas entradas sobre
enerxía.

3º

A
organización

do corpo
humano

Os niveis de 
organización

Variedade de células

A estrutura das células 
humanas

Asociación de células. 
Os tecidos

Órganos, sistemas e 
aparellos

A estrutura das células 
humanas

Asociación de células. 
Os tecidos

Visionado de presentación en Open Office 
dos contidos do tema, a modo de 
presentación do mesmo, e de repaso previo ó
exame.

Búsqueda de información complementaria 
en: www.bioxeo.com  , Google e wikipedia.

http://www.bioxeo.com/
http://www.bioxeo.com/
http://www.erasolar.es/
http://www.cites.org/esp/index.shtml


Organos, sistemas e 
aparellos

3º

A ciencia: a
materia e a
súa medida

A ciencia

A materia e as súas 
propiedades

A medida

O traballo coas ciencias 
experimentais: método 
científico

Ordenación e 
clasificación de datos

Visionado de presentación en Open Office 
dos contidos do tema, amodo de 
presentación do mesmo , e de repaso previo 
ó exame.

Búsqueda de información en: Google e 
wikipedia.

Utilización do ordendador para a elaboración
de gráficas e táboas.

4º A célula.
Unidade de

vida

O descubrimento da 
célula. A teoría celular

Os niveis de 
organización

Os tipos de organización 
celular

O núcleo celular

Os cromosomas

O cariotipo

Ciclo celular. Fases

División celular

Visionado de presentación en Open Office 
dos contidos do tema, a modo de 
presentación do mesmo, e de repaso cara ó 
exame.

Búsqueda de información 
en:www.bioxeo.com, Google e wikipedia

4º O movemento

Cómo se detecta o 
movemento

Velocidade

Movemento rectilíneo 
uniforme

Aceleración

Movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado

Movemento circular 

Visionado de presentación en Open Office 
dos contidos do tema, a modo de 
presentación do mesmo e de repaso previo ó 
exame.

Búsqueda de información complementaria 
en: Google e wikipedia.

http://www.bioxeo.com/


uniforme

 
 Departamento de Tecnoloxía

 

CURSO TEMA CONTIDO E RECURSOS

2º ESO Os metais

Mecanismos

 Exposición  do  tema  cunha  presentación  de
diapositivas elaborada polo profesor e colgada
nunha plataforma gratuita  (calameo)  para  que
os alumnos a poidan consultar.

 Busca de información e imaxes en internet para
posteriormente  elaborar  un  traballo  cun
procesador de textos, que lles sirva de referencia
para estudar e no seguinte nivel (3º).

3º ESO Mecanismos

Representación 
gráfica

O ordenador

 Práctica  e  repaso  dos  conceptos  explicados  na
aula  mediante  plataformas  que  ofertan
actividades en liña (JClic).

 Representación diédrica de pezas empregándo a
versión  gratuita  do  programa  de  debuxo
vectorial CadSTD.

 Análise  do  hardware  básico  dun PC sobre  un
equipo  real,  para  posteriormente  elaborar  un
resumo  dos  conceptos  empregando  un
procesador de textos.

4º ESO Instalacións na 
vivenda

Tecnoloxías da 
comunicación

 Debuxo  dos  esquemas  das  instalación  básicas
dunha  vivenda  deseñada  por  eles  (auga,  luz,
saneamento e calefacción) co programa CadSTD.

 Exposición  do  tema  por  parte  do  alumnado
elaborando  o  material  necesario:  presentación
de diapositivas e guión-resumo cun procesador
de textos.

 
 



 
ÁREA CIENCIAS SOCIAIS E ARTÍSTICAS 

 Departamento de   HISTORIA, HISTORIA DA ARTE E 
CULTURA CLÁSICA.   

Actividade 1 : 

Elaboración de presentacións seguindo un guión proporcionado pola profesora
e unha lista de páxinas web axeitadas no caso de 2º. Os alumnos de 4º poden
explorar utilizando diferentes buscadores.

Nivel: 

2º ESO e 4º ESO

Contidos: 

As Revoltas Irmandiñas (2º), Motín de Esquilache e Segunda Guerra Mundial.
(4º)

Aplicación: 

Impress de Open Office

Obxectivos: 

Ser capaces de extraer información de páxinas web de calidade contrastada.

Expoñer esa información en clase aos compañeiros de xeito oral co apoio da
presentación.

Implicar aos compañeiros na valoración do traballo.

Actividade 2 :

Xogos  de  busca  de  información  na  rede  a  través  dunha  serie  de  pistas
proporcionadas  pola  profesora  que  enlazan  diferentes  temas  de  historia
contemporánea.

Nivel: 



4º ESO

Aplicación: 

As  pistas  permiten  traballar  aspectos  históricos,  artísticos,  xeográficos  ou
culturais simultaneamente.

Obxectivos:

Coñecer o contexto histórico-cultural de diferentes períodos e ler con atención
os contidos das páxinas que visitamos para encontrar as pistas nun intento de
suprimir a practica copiar-pegar-sen ler.

Actividade 3 :

Plasmar a través de gráficas resultados de enquisas feitas polos alumnos.

Nivel:

3º ESO Taller de Iniciativas Emprendedoras.

Contidos:

Enquisa sobre as actividades do Día das Letra Galegas programadas polo grupo
de T.I.E.

Aplicación:

Writer do Open Office.

Obxectivos:

Aprender a introducir nun documento unha información con gráficos simples.

Destinguir o tipo de gráfico máis axeitado para cada tipo de información.

Actividade 4 : 

Localización idónea para diferentes tipos de negocio.

Nivel:

3º Taller de Iniciativas Emprendedoras.

Contidos:



Iniciativa empresarial: criterios xeográficos de localización.

Aplicación: 

Google Earth e Google Maps.

Obxectivos:

Explorar algunhas das utilidades prácticas de Google.

Actividade 5 :

Comparación de produtos en diferentes establecementos través da rede.

Nivel: 

3º ESO Taller de Iniciativas Emprendedoras.

Contidos: 

Criterios de compra.

Aplicación: 

Diferentes páxinas de establecementos comerciais.

Obxectivos: 

Concienciación sobre o consumo responsable.

Actividade 6:

Elaborar traballos de investigación de información cos motores de búsquea que
hai na rede a partir dun guión de traballo. 

Nivel:

Cidadanía e Ética (2º e 4º)

Contidos:

Temas relacionados coa programación

Aplicación:

Google, Impress de Open Office.



Obxectivos:

Que  seleccionen  con  mínimo  sentido  crítico  a  información.  Valorar  a
importancia  dunha  exposición  ordenada  e  o  uso  de  varias  fontes  de
información. 

Actividade 7 :

Exercicios  on  –  line  en  determindas  páxinas:  mapas  mudos,  relacionar
columnas, refacer imaxes desfragmentadas, crebacabezas, crucigramas ou sopa
de letras.

Nivel:

1º ESO

Contidos de xeografía, sobre todo física, e algúns de historia.

Aplicación:

Páxinas Web, Jclic (nun futuro próximo)

Obxectivos:

Memorizar  accidentes  xeográficos,  repasar  contidos  a  partir  de  recursos  un
pouco máis lúdicos.

Actividade 8 :

Uso de presentacións elaboradas polos profesores para introducir ou explicar
moitos dos temas do programa e tamén como base para exercicios prácticos
como comentarios de táboas, gráficos, imaxes

Nivel:

Todos

Contidos:

Practicamente todo temario de 1º  e 3º;  Arte  Románica, Arte Gótica,  Arte do
Renacemento, Arte Barroca, As revolucións burguesas, O movemento obreiro,
O crack de 1929, A Revolución Rusa,  A Guerra Fría,  España do Século XIX,
España no século XX, etc

Aplicación:

Impress de Open Office e Microsoft Power Point.



Obxectivos:

Facer máis amenas e accesibles as explicacións ao alumnado. 
 

 
 Departamento de Música

 Departamento de Educación Plástica e Visual
 
 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

B-APORTACIÓNS DO DPTO. DE ORIENTACIÓN.

O emprego das novas tecnoloxías facilita o desenvolvemento das funcións
do Departamento de Orientación. A continuación, reflectimos o seu uso en cada
un dos ámbitos nos que o departamento desempeña as súas funcións:

ATENCIÓN  Á
DIVERSIDADE

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

Colaboración na 
identificación e avaliación
das necesidades 
educativas do alumnado

 Emprego  de  software  para  o  rexistro  e  avaliación
diagnóstica: BADYG

 Procesador  de  textos  para  a  redacción  do  informe
psicopedagóxico 

 Consulta de información en webs que ofrecen información
sobre dificultades de aprendizaxe e, propostas de actuación
específicas. 

 Procesador de textos para a redacción de A.C, pautas, 
programas de intervención

 Envío de e-mail ao profesorado para comunicación de 
pautas, avisos de reunión... e, á dirección para entregar A.C, 
propostas...



Participación no 
desenvolvemento de 
medidas de atención á 
diversidade (AC, apoios, 
reforzos, programas e 
pautas de intervención...)

 Creación dos seguintes blogs:

1. blog da área de Reforzo Educativo
2. blog da aula de apoio 

xunto coa creación dunha conta de correo electrónico para o 

envío de traballos e comunicación coas profesoras 

Os blogs facilitan: 

 a comunicación 
 o acceso/proceso da información 
 o desenvolvemento cognitivo 
 a realización de todo tipo de aprendizaxes 
 a adaptación e autonomía ao entorno. 
 a motivacion polos aprendizaxes

ORIENTACION 
PROFESIONAL AO 
LONGO DA VIDA

Apoio e asesoramento ao 
alumnado nos momentos 
de cambio de curso, etapa
e na elección de optativas,
itinerarios, modalidades, 
opcións educativas coa 
finalidade de favorecer o 
seu proceso de 
maduración vocacional 

 Elaboración de presentacións de Office e proxección das 
mesmas coa axuda de canón (4º ESO e alumnado de 6º 
primaria) 

 Consulta e difusión de webs, enlaces e materiais en versión 
telemática

 Aplicación de programas informáticos (ORIENTA) 
 Emprego do procesador de textos para a elaboración de 

guías, folletos, avisos... 
 Información e difusión a través da web de datos de 

matrícula, convocatorias de probas de acceso... e enlaces a 
sitios de interese. 

 Organización en colaboración co servizo de orientación 
laboral do concelllo dun obradoiro práctico de busca de 
emprego e consulta de información laboral en webs de 
emprego/laborais 

 Copia e entrega de CD con presentación elaborada polo 
departamento coas opcións ao finalizar 4ºESO

 Uso do procesador de textos para elaboración do 
documento de presentación e organización inicial do curso 



Promover a cooperación 
centro-familias 

dos titores/as coas familias
 Envío e-mail para comunicacións puntuais

ACCIÓN TITORIAL

Deseñar/coordinar 
accións encamiñadas á 
atencion temperá e á 
prevención de 
dificultades

 Emprego do procesador de textos para a redacción de 
actividades para desenvolver os obxectivos de acción titorial

 Emprego de buscadores/ consulta en webs de propostas de 
acción titorial

 Difusión na web do centro de técnicas e estratexias de 
estudo...

 Contacto por e-mail con persoas alleas ao centro que 
colaboran na organización de xornadas, charlas, obradoiros

 Difusión nas titorías de webs de interese para o 
desenvolvemento psciosocial do alumnado: xuventude, 
sexualidade, ocio... 

 En relación ás funcións específicas da Xefatura do Departamento detállase a
continuación o emprego das TICS no desenvolvemento das mesmas:

XEFATURA DE DEPARTAMENTO

Redacción do Plan Anual de 
Orientación/memoria

 Emprego do procesador de 
textos e email para o seu envío á 
dirección do centro 

Convocar e presidilas reunións do 
departamento 

 Emprego do procesador de 
textos para a redacción da 
convocatoria e das actas, e envío 
por correo electrónico das 
mesmas

C- TRANSVERSALIDADE E TICs.

As  TICs  aportan  gran  variedade  de  recursos  para  abordar  os  temas
transversais nas distintads áreas e materias. 



Obxectivos 

 Ofrecer información sobre os recursos e aplicacións das TIC na ensinanza
de temas transversais. 

 Coñecer  a  aplicación  práctica  das  TIC  no  tratamento  dos  temas
transversais nas distintas áreas do currículo. 

 Analizar e avaliar a aplicación didáctica dos recursos de Internet para
traballar temas transversais. 

 Favorecer  a reflexión crítica  sobre a igualdade de oportunidades  para
ambos sexos. 

 Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa
nas  diferentes  actividades  do  Centro:  Día  das  Letras  Galegas,  páxina
Web, Xornal escolar…. 

Contidos 

 Recursos de Internet para a ensinanza da transversalidade.(*) 

 Temas  transversais:  educación  para  a  igualdade  de  oportunidades  en
ambos  sexos,  Educación  para  a  saúde,  Educación  na  sexualidade,
Educación vial, Educación para a Paz, Educación ambiental, Educación
moral e cívica... 

Actividades 

 Búsqueda de información sobre temas transversais en Internet. 

 Elaboración  de  materiais  para  tódalas  áreas  no  marco  de  las  nuevas
tecnoloxías, para traballar a transversalidade. 

 Metodoloxía 

 Activa: O Ordenador axudará a integrar os contidos transversais en cada
materia.

D- A BIBLIOTECA E AS TICS.

Respecto á  biblioteca do centro cabería especificar os seguintes obxectivos
xerais: 



i. Fomentar  o  uso  das  TIC  dentro  da  función  da
biblioteca como formadora documental do alumnado.

ii. Coñecer  o  funcionamento dos  programas de
catalogación informática das bibliotecas.

iii. Elaborar  actividades  de  fomento  da  lectura
que impliquen o uso de TIC.

A biblioteca escolar débese converter nun centro de recursos; como un
lugar de información e formación, e onde estarán accesibles todos os recursos
educativos, tanto internos como virtuais.

Obxectivos específicos 

 Facer convivir na biblioteca a información impresa e a dixital cun
mesmo fin: participar no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
 Realizar  actividades  de  formación  de  usuarios  (a  alumnos  e  a
profesores). 
 Informar sobre as novidades relacionadas coa biblioteca (lecturas,
páxinas web de interese, novas,.....).

Contidos 

 Actividades para o fomento da lectura e formación de usuarios. 
 Exposicións sobre temas diversos. 
 Concursos.
 Innovar e manter o blog da biblioteca. 
 Participar na páxina web do Centro. 



7- PLAN DE AVALIACIÓN   

Ao principio da posta en marcha do proxecto fixemos  unha enquisa para
observar  o  coñecemento  das  TIC que  teñen  os  nosos  alumnos  e  alumnas  e
tamén as necesidades de formación do profesorado e ao final de cada curso
escolar realizaremos outra para que os membros da comunidade educativa nos
indiquen qué conseguiron co proxecto,  e  tamén aqueles  aspectos  que deben
mellorarse (dita enquisa podería realizarse a través da páxina web).

A avaliación do proxecto terá en conta os seguintes aspectos: 

 A utilización dos medios técnicos existentes no centro tanto por parte do
profesorado  na  súa  actividade  diaria,  coma  do  alumnado  de  forma
individual. 

 O  coñecemento  das  TIC  tanto  do  profesorado  coma  do  alumnado
pais/nais e PAS.

 A porcentaxe de emprego do software libre (nº de documentos fronte aos
feitos con software privativo).

 A xestión do centro por parte do profesorado utilizando as TIC: control
de  faltas,  avaliación,  e  das  plataformas  que  ofrece  a  Consellería  de
Educación dentro da Web 2.0.

 A  utilización  das  TICs  na  comunicación  entre  os  membros  da
comunidade educativa.

 A participación do alumnado nos diferentes blogs do centro.
 O  perfeccionamento  da  páxina  web,  tanto  no  seu  deseño  coma  nos

contidos.  (Haberá  que  observar  as  visitas  feitas  a  páxina  así  coma o
número de actualizacións realizadas)

 A revisión e valoración do material educativo elaborado e da formación
TIC recibida nos diferentes cursos.

Da análise  destes  aspectos  deberán  extraerse  conclusións  para  completar
aqueles aspectos do proxecto que non se pudieron levar a cabo e tamén para
mellorar o que non funcionou do mesmo. 



8- DIFUSIÓN DO PROXECTO ENTRE OS MEMBROS
DA COMUNIDADE EDUCATIVA   

Este é o noso principal obxectivo, nada do que intentemos será acadado se
non hai información e coñecemento do que se está intentando facer.

O coordinador  do  proxecto  e  os  membros  do mesmo deberán  funcionar
como  difusores  e  impulsores  do  uso  das  TIC  por  parte  dos  membros  da
comunidade educativa: 

 Entre  os  profesores: a  través  dos  diversos  equipos  de  coordinación,
como os departamentos, a CCP e o claustro 

 Entre os alumnos/as: a través da actividade directa cos mesmos e tamén
propoñendo novas posibilidades a través dos delegados, titorias… 

 Entre os pais e nais: nas reunións de principio de curso, nas reunións
individuais cos titores/as, nas relacións do departamento de orientación..
para que coñezan as posibilidades das TIC na formación do seu fillo/a, e
tamén na facilitación da comunicación entre eles e o centro educativo.

Por último a páxina web debe servir tamén para que as actividades que
se levan a cabo e os resultados do proxecto sexan coñecidos polo contorno do
centro educativo. 

CONCLUSIÓNS



Para  o  curso  2010-2011  establécese  un  compromiso  por  parte  dos
membros do proxecto TIC, de levar a cabo unha serie de actuacións para tratar
de comprometer aos diferentes departamentos a colaborar no uso das novas
tecnoloxías, entre elas:

-CURSO SOBRE  EMPREGO DAS TICs NOS RECREOS OU FORA DO
HORARIO LECTIVO 

-ELABORACIÓN  E  AXUDA  NO  PROCESO  DE  CREACIÓN  DE
MATERIAIS  VEN  PARA  INCLUIR  DENTRO DA PÁXINA  WEB NO
APARTADO ADICADO A CADA DEPARTAMENTO, OU PARA O SEU
EMPREGO NA PRÁCTICA DOCENTE.

-DIFUSIÓN E INVITACIÓN A COLABORACIÓN ENTRE OS PAIS E
NAIS DOS ALUMNOS DO CENTRO.


