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1.Xustificación do proxecto

Un dos obxectivos da Xunta é situar Galicia en niveis europeos de desenvolvemento da sociedade 
da información e conseguir que o sector das TIC xere o 7% do PIB (Plan Avanza 06-10). Algunhas 
actuacións son o fomento das TIC no sector empresarial/fogares, solucións sectoriais para PEMEs, 
etc.

En  educación,  o  envío  de  13.000 ordenadores  ós  centros  de  ensino,  xornadas  de  promoción  e 
reflexión  sobre  as  TIC,  a  Estructura  Galega  de  Contidos,  aplicacións  de  xestión  académica 
XadeWeb Primaria e Secundaria...,  son algunhas das actuacións que a Consellería de Educación 
está a realizar no ámbito das TIC.

Os cambios da sociedade traen novas formas de comunicación, novos modelos de familia, novos 
xeitos de pensar e actuar, ..., implican novas actitudes no alumnado e polo tanto novos retos para os 
docentes. Nunha sociedade do século vinteún os métodos de ensino-aprendizaxe deben estar acorde 
cos seus destinatarios, e aquí é onde as TIC cobran toda a súa importancia. Aplicacións interactivas, 
páxinas web, enciclopedias en liña, ferramentas de comunicación..., que facilitarán ós docentes o 
achegamento do coñecemento ó alumnado deste século. É preciso integrar as TIC nas aulas, para 
favorer a formación de cidadáns que se integrarán nunha sociedade en constante evolución.

O uso das TIC no noso centro pode verse nas seguintes actuacións feitas nos últimos anos:
 

 Centro seleccionado polo Grupo Stellae da USC para a detección de prácticas innovadores 
no uso das TIC no ensino

 Forte  inversión económica  para  dotar  ás  aulas  de  desdobre,  biblioteca  e  a  todos  os 
departamentos con equipamento informático

 Montaxe da web do centro,  Aula Virtual baseada en Moodle (usada como ferramenta de 
apoio ás clases presenciais) e dunha plataforma de traballo en grupo

 Centro piloto para XadeFCT e XadeWeb Secundaria
 Premio  nacional  de  Bibliotecas  Escolares (extensión  do  concepto  de  biblioteca 

empregando as TIC)
 Selo de calidade eTwinning por un proxecto de colaboración cun centro de ensino alemán 

empregando as TIC
 Cursos de formación e grupos de traballo relacionados coas TIC
 Uso de Internet, recursos e aplicacións informáticas en diferentes materias (física-química, 

tecnoloxía, matemáticas, filosofía, cultura clásica, ciclos de FP,...)
 Promoción de software libre, da lingua galega e do noso centro a través do MAGASI CD
 Colaboración co tecido empresarial para dotar de premios por segundo ano consecutivo 

ó 'Premio á mellor solución web Open Source'

Hogano un grupo considerable de profesores do centro ven o potencial e beneficios das TIC no seu 
traballo e desexa participar neste proxecto de innovación educativa.  A presenza de persoas con 
experiencia na aplicación práctica das TIC nas súas clases, a asesoría técnica do profesorado do CS 
de  Administración  de  Sist.  Informáticos,  a  experiencia  en  proxectos  educativos  anteriores  e  a 
ilusión coa que se aborda o proxecto, son aval de éxito para acadar unha educación con ferramentas 
e contidos axeitados para un alumnado do século vinteún.

2.Obxectivos que se pretenden acadar

A curto prazo

 Obxectivos Xerais
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- Facilitar a obtención e análise crítica de información
- Converter  as  TICs  nun  elemento  integrador  dando  as  mesmas  oportunidades  ó 

alumnado con independencia da súa condición social/cultural
- Uso  das  TIC  para  atención  á  diversidade,  potenciando  o  uso  de  materiais  e 

estratexias que permitan un aprendizaxe autónomo
- Impulsar a comunicación entre a comunidade educativa e o contorno globalizado 

como unha forma de aprender a respectar outras formas de pensamento e de cultura
 Obxectivos co alumnado

- Facilitar o acceso ós recursos de Internet ó alumnado evitando discriminar
- Usar programas e contornos que faciliten a aprendizaxe e adquisición de habilidades, 

destrezas e coñecemento, aumentando a motivación do alumnado
- Usar as TIC como medio de creación, integración e potenciación de valores sociais e 

expresión de ideas con liberdade de expresión, tolerancia e respecto
- Potenciar o traballo en grupo
- Desenvolver o hábito de lectura e escritura

 Obxectivos co profesorado
- Incorporar a unha porcentaxe importante dos docentes no uso das TIC na aula
- Uso das TIC como medio facilitador para incorporar novas prácticas docentes máis 

conformes co alumnado e sociedade actuais e como medio para elaborar materiais de 
traballo para o alumnado

- Mellora da atención á diversidade, fomentando a aprendizaxe autónoma co uso de 
ferramentas adecuadas

- Facilitar  a  comunicación  cos  compañeiros  deste  e  doutros  centros,  que  permita 
compartir materiais e experiencias, fomentando o traballo en grupo

 Obxectivos cos pais e nais
- 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 longo prazo

- Incorporar a todo o personal docente do centro no uso das TIC
- Propiciar  a  investigación  e  a  innovación  educativa,  en  busca  dunha  mellora  do 

rendemento escolar do alumnado
- Acadar unha alfabetización dixital real entre o alumnado
- Incorporar as TIC como unha ferramenta máis para obter  información e xerar o 

coñecemento no alumnado
- Propiciar  intercambio  de  experiencias  con  outros  centros  educativos,  a  nivel 

nacional/internacional

3.Proposta metodolóxica e de actividades

A.Metodoloxía

O  proceso  de  ensino–aprendizaxe  para  cada  área  é  distinto  pero  hai  cuestións  metodolóxicas 
comúns: 

 Busca de información en Internet de xeito individual e/ou en grupos para facer traballos e 
actividades. Hai que ensinar a seleccionar e discriminar as informacións cun punto de vista 
crítico
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 Realización de traballos, actividades e proxectos, a partir da información recopilada usando 
os recursos TIC de xeito individual  ou en grupo. Os traballos  realizados polos alumnos 
poderán incorporarse á web do centro e incluso a webs externas (Wikipedia), o que suporá 
unha motivación extra

 Uso de programas, videos e xogos educativos: que contemplan un amplo abano de niveis 
educativos; e así, o mesmo programa pode servir para atender as necesidades educativas de 
todos  os  alumnos  dunha  clase,  tendo  cada  un  deles  un  avance  a  un  ritmo  distinto, 
respectando a diversidade

 Ferramentas  de  comunicación  e  Internet  para  contactar  con  alumnos  doutros  centros 
educativos (ou paises) que permitirá practicar idiomas, coñecer costumes,...

 Aula Virtual: proporciona un contorno de traballo virtual que facilita os procesos de ensino-
aprendizaxe ó permitir  que o profesor proporcione documentación dun xeito ordenado ó 
alumnado, asigne e recolla tarefas, organice actividades e traballos por grupos, proporcione 
cuestionarios  de  autoavaliación  ou  de  avaliación,  glosario  de  termos,  calendario  de 
notificacións e axenda persoal, ferramentas de debate...Ó estar a Aula Virtual nos servidores 
da Consellería, o acceso está garantido desde todos os ordenadores con acceso a Internet, 
podendo o alumno traballar  desde a  casa (rematando actividades,  facendo exercicios  de 
reforzo, ...)

 Transversalidade:  as  TIC  permiten  incluír  e  tratar  valores  como  a  solidariedade, 
cooperación,...

B.Actividades

Polas limitacións de espazo recollidas na convocatoria, indícanse só algúns exemplos de actividades 
a desenvolver nas diferentes áreas implicadas no proxecto:

Área Francés  Etapa ESO
Obxectivos
•Comprender textos orais/escritos en francés asociados a situacións habituais de comunicación
•Lectura comprensiva e autónoma de textos con finalidades diversas
Actividades 
•Visitas interactivas a museos, monumentos, cidades www.cnac-gp.fr
•Consultar  mapas  de  Francia  para  acadar  información  dos  lugares,  monumentos  e  museos. 
www.doucefrance.fr,www.besac.com www.musee-orsay.fr
•Busca de receitas típicas de rexións francófonas para que despois o alumnado faga receitas galegas 
e as suban á rede en francés www.cuisineaz.com
•Consulta dos Mass Medias para coñecer os distintos medios de comunicación (radio, TV, prensa...) 
www.radiofrance.fr, www.rfi.fr, www.tv5.org www.france3.fr
•Busca das principais festividades (Nadal, Semana Santa...) www.lescale.net/fetes.html
•Realización de exercicios interactivos www.courses.has.vcu.edu/smooore/grammm.html
•Contactos con outros alumnos francófonos www.partbase.eupro.se/framees.htm
•Escoita de música francófona www.paroles.net

Área Francés Etapa Bacharelato
Obxectivos
•Empregar a lingua francesa de forma oral/escrita en situacións reais diversas
•Comprender  textos  orais  emitidos  en  situación  habituais  de  comunicación  e  polos  medios  de 
comunicación interpretando as informacións
Actividades
•Exercicios fonéticos con palabras extraídas dun texto: escoita, pronuncia e corrección co ordenador 
www.phonetique.free.fr
•Lectura  dun  texto  en  lingua  estranxeira  dun  tema  de  actualidade,  literario  ou  de  cultura 
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www.bonjourdefrance.com
•Lectura  de  poemas  franceses  e  elaboración  de  propios  seguindo  pautas  determinadas 
www.remue.net
•Lectura de B.D con actividades de comprensión e de vocabularios
•Lectura de textos de diferentes niveis comprendendo elementos hipertextuais que nos envían a 
explicacións lexicais e gramaticais, acompañados dunha gravación auditiva e dun cuestionario de 
respostas múltiples co fin de testar a comprensión www.usinaquiz.ovh.org
•Xogo  Le  pendu de  vocabulario  do  tema  tratado  en  clase  ou  ben  das  estacións  do  ano 
www.pendu.learningtogether.net/vob

Área Lingua e literatura española Etapa ESO
Obxectivos
•Empregar a lingua para expresarse do xeito mais adecuado á cada situación
•Interpretar e producir mensaxes dos diferentes xéneros periodísticos de temas de interese para os 
mozos ou de interese xeral
•Comentar poesía e prosa
•Sintetizar os contidos dunha obra lida acudindo a fontes diversas e manifestando unha opinión 
razoada
•Coñecer os aspectos básicos da situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español
•Segmentar un texto, un parágrafo, unha oración ou unha palabra
Actividades
•Uso de ferramentas básicas (tratamento de texto,…) dos que se podan servir na súa vida académica
•Páxinas de diccionarios: www.rae.es www.tradu.scig.uniovi.es/sinom.html Creación de programas 
co  JClic  Author  e  utilización  de  recursos  como  o  Taller  de  Escritura 
w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos para exercicios de ortografía 
•Visita  ás  páxinas:  w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/lengua_literatura/tilde.htm.  e 
www.arcocomunicaciones.com (lista de erros gramaticais máis frecuentes)
•Análise  das  unidades  lingüísticas  a  través  das  bibliotecas  de  actividades  de 
www.clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp.
•Exercicios con autoavaliación www.lenguayliteratura.org/mb
•Variedades xeográficas do castelán:
www.med.uva.es/logopedia/variedades2.htm www.hispanicus.com/drle/
•Visitar páxinas de xornais para ver diferencias ideolóxicas e de intención no tratamento das novas 

Área Lingua e literatura española Etapa Bacharelatos
Obxectivos
•Comprender mensaxes escritos de distinta tipoloxía, recoñecendo a intención comunicativa e as 
funcións da linguaxe
•Analizar  e  valorar  os  usos  sociais  da  lingua  evitando  estereotipos  lingüísticos  que  impliquen 
prexuízos racistas ou sexistas
•Coñecer a realidade plurilingüe de España, desenvolvendo unha actitude de respeto cara outras 
linguas e os seus falantes, aceptando a individualidade e os dereitos lingüísticos de cada quen.
•Coñecer a evolución histórica do español e as súas variantes xeográficas
•Escribir segundo as normas ortográficas, cunha puntuación e rexistro axeitados
•Consultar fontes hemerográficas, diccionarios i enciclopedias
•Distingui-los  principais  períodos  da  literatura  castelá,  atendendo  ó  seu  contexto,  ós  xéneros 
literarios, ós autores mais salientables e ás características específicas do discurso literario.
Actividades
•Busca de información e realización de exercicios de autoavaliación www.auladeletras.net/material
•Uso de recursos en liña: lupus.worldonline.es/glez-ser/apuntes/ciencia.htm 
lupus.worldonline.es/glez-ser/apuntes/texto.htm e presentacións multimedias 
www.profes.net/varios/avisual/bachillerato2/contexto/contexto2.ppt
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Área Lingua e literatura Galega Etapas ESO (4º) e Bacharelato (2º)
Actividades
•Facer traballos e publicalos na Wikipedia
•Visitar páxinas web para ollar textos dialectais e oilos: culturagalega.org
•Consultar páxinas web de bibliotecas virtuais: ww.bvg.udc.es
•Facer cuestionarios e exames tipo test de lingua e literatura: www.as-pg.es
•Consultar no diccionarios da RAG

Área Cultura clásica Etapa ESO
Obxectivos
•Coñecer  estruturas  socioculturais  e  manifestacións  artísticas  das  civilizacións  clásicas, 
identificando a súa influenza nos ámbitos social/cultural do contorno
•Valorar a orixe grega dos termos científicos, técnicos e médicos
•Recoñecer a orixe grecolatina da maioría das linguas de España e de Europa, 
•Valorar  a  existencia  das  diferentes  linguas  e  culturas  de  España,  irmás  na  súa  orixe  común 
grecolatina, como un fenómeno enriquecedor e unha manifestación de variedade e riqueza cultural
Actividades
•Elaboración de glosarios, uso de programas e aplicacións multimedia
•Recursos: www.culturaclasica.com/ www.culturaclasica.net/ clio.rediris.es/ 

Área Grego Etapa Bacharelato
Obxectivos
•Coñecer e usar os principais elementos fonéticos, morfolóxicos e sintácticos
•Traducir frases e textos gregos
•Coñecer e comprender o significado dos principais temas cotiáns que conforman a vida individual 
e social dos antigos gregos a partir de textos e representacións plásticas
•Coñecer a cultura e a civilización grega a partir das testemuñas literarias e artísticas para a mellor 
comprensión do pensamento político, social e cultural de Occidente
Actividades e recursos
•Uso de recursos educativos visitando páxinas web: www.proel.org/alfabetos.html 
www.dicciomed.es/ www.rassegna.unibo.it/ www.avempace.com/periplo/index.html 
www.ellada.com/ www.cnice.mec.es/jovenes/lenguas_clasicas/ 
•Emprego de programas ou aplicacións multimedia

Área Física e Química Materia Física Bacharelato (2º)
Obxectivos
•Mellora da exposición dos distintos temas aproveitando as posibilidades que ofertan as TIC
•Aumentar o rendemento do tempo de estudo usando na casa eses e outros recursos
•Controlar a actividade do alumno coas prestacións da aula virtual
Recursos
Recursos recopilados na páxina Recursos de Física (ENCIGA) e material de elaboración propia 
(cuestionarios e exercicios para respostar en liña) que se está a incorporar na aula virtual do centro 
de ondas, óptica xeométrica, oscilacións, gravedade e física moderna 
Direccións
•Recursos de Física: www.enciga.org/taylor
•Applets Davidson: webphysics.davidson.edu/Applets/Applets.html
•Curso de Física de Ángel Franco: www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ 
•Aula virtual do centro: centros.edu.xunta.es/iesxulianmagarinos/aula_virtual/course/view.php?id=7

Área Física e Química Materia Química Bacharelato (2º)
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Obxectivos
•Comprender conceptos, leis, teorías e modelos da Química
•Usar  destrezas,  documentais  e  experimentais  recoñecendo o carácter  cambiante  e  dinámico da 
ciencia
•Adoptar actitudes asociadas ó traballo científico
Recursos e actividades
•Visita de webs con información adecuada a cada tema:
  www.newton.cnice.mecd.es
  www.herramientas.educamadrid.org
•Creación glosario de termos
•Manexo de software educativo gratuíto: VP7 WKP, Gperiodic, Chemtool

Área Matemáticas Etapas ESO e Bacharelato
Obxectivos xerais
•Con software tipo Derive, Excel e páxinas web dar a coñecer ó alumnado outra explicación das 
unidades didacticas (aqui poñemos só un exemplo)
Obxectivos específicos
•4º ESO (Unidade didactica Sistemas de ecuacións e resolución de problemas):
•Coñecer  o  concepto  de  ecuación,  resolver  sistemas  de  dúas  ecuacións  con  dúas  incognitas  e 
resolver problemas sinxelos de ecuacións
•Plantexar problemas da vida real e resolvelos usando as TIC
Actividades
•Resolver  problemas  semanais  plantexados  nas  páxinas  das  asociacións  de  profesores  de 
matemáticas
•Coñecer  co programa Derive os  métodos de resolución de sistemas de ecuacións,  usando este 
sistema para resolver problemas plantexados individualmente e por grupos
•Cada alumno/a intentará plantexar un problema que será publicado na web do centro e en  webs 
das asociacións de profesores
•Uso da pizarra dixital na explicación e resolución de ejercicios
Obxectivos específicos
•1º BACH. Ciencias (Unidade : Funcións reais de variable real)
•Coñecer características xerais de funcións lineais, cuadráticas..., as expresións gráficas e analíticas
•Analizar e interpretar gráficas: máximos e mínimos, continuidade e discontinuidade,...
Actividades
•Explicación dos conceptos de función, dominio, imaxen..., usando procementos clásicos e a pizarra 
dixital
•Uso de programas de representación gráfica para resolver problemas propostos
•Visitar  a  páxina do Programa Descartes  e  estudar  os  apartados propostos (equipo reducido de 
dúas/tres persoas)
Obxectivos específicos e actividades
•2º BACH. Métodos Estatísticos e numéricos (Unidade: distribucións bidimensionais) 
•Uso da folla de cálculo, para introducir táboas e realizar gráficos e estudar a regresión linear e o 
significado do axuste dunha recta de regresión de dúas variables
•Uso do programa Descartes e de programas de representación gráfica de funcións

Área Tecnoloxía Etapa ESO (3º)
•Uso de simuladores de circuitos de electrónica, pneumática, electricidade e mecanismos
•Uso de follas de calculo, BBDD, procesadores de texto,...  para calcular, organizar e mellorar a 
presentación dos proxectos
•Control de maquetas con sistemas programados basados en PC
•Uso de Internet para buscar información, seleccionala e aplicala a solucionar as súas necesidades
•Análise, deseño e creación web
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Área Música Etapa ESO
Obxectivos
•Coñecemento  dos  elementos  fundamentais  da  linguaxe  musical:  Notas,  figuras,  representación 
gráfica…
•Aprendizaxe da expresión musical propia a través dos instrumentos persoais,(voz e frauta) e dos 
que están á súa disposición na clase 
•Coñecemento do desenrolo musical doutros pobos e da música doutras épocas
•Buscar e colleitar formas orais do contorno e facer recompilacións do acervo musical do mesmo 
Actividades
•Cancións do noso folclore para que toque e cante o alumnado
•Buscar músicas doutros pobos para escoitar, gozar e comparar
•Aportar información dos distintos aspectos da música do seu entorno: letras, cantos, foliadas, etc. 
en soporte informático ou gravación sonora.
•Traballo do folclore galego, grupos, músicos, tipos de música, desenvolvemento..., e publicalo na 
web.

Área Filosofía Etapa Bacharelato
Obxectivos
•Mellorar a capacidade de análise e comentario de textos
•Desenvolver as facultades de lectura e escritura comprensivas
Actividades
•Visita e utilización dos recursos e ligazón a través da web do dpto.
•Uso  para  Aula  Virtual  para  abordar  o  tema  libertade-determinismo:  participación  no  foro  de 
debate, busca de información, ...
•Utilización do sistema Interler

Área Bioloxía e Xeoloxía Materia Bioloxía (2ºBach)
Obxectivos
•Facilitar  a  comprensión  da  configuración  espacial  das  moléculas  e  o  desenvolvemento  das 
macromoléculas
•Recoñecer  e  diferenciar  representacións  sinxelas  (tridimensionais  e  planas)  das  diferentes 
biomoléculas 
•Utilizar o modelo tridimensional do ADN para explicar a súa replicación
Actividades
•Traballo con animacións e videos: www.dnaftb.org/dnaftb/29/concept/index.html
•Busca de información e imaxes de moléculas: www.bioxeo.com 
      www.ehu.es/biomoleculas/AN/an4.htm www3.usal.es/dbbm/modmol/index.html
•Traballo con mapas conceptuais e probas de autoavaliación: recursos.cnice.mec.es/biologia/ 
•Traballo con unidades didácticas da célula: indexnet.santillana.es   
      w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/biologia/index.html utilidade Chime

Área Bioloxía e Xeoloxía Materia Xeoloxía (2ºBach)
Obxectivos
•Desenvolver actitudes asociadas ó traballo científico
•Conocer e valorar o desenvolvemento científico, aplicacións e incidencias no medio físico
Actividades
•Visitar a Web educativa www.cnice.mecd.es/rec-psb.htm biosfera, sobre a estructura da terra
•Páxina con información de sismoloxía, xeomagnetismo, gravimetría:
www.todo-ciencia.com/geologia/indice.php
•Clasificación  das  rochas  con  descripcións  e  imaxes  www.mnhn.fr  www.si.edu/collections.html 
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depts.wasington.edu/vertp/
•Laboratorio xeolóxico de Laxe: www.udc.es/iux/labor.html
•Mapas xeolóxicos de Galicia: www.telefonica.net/web2/k59/geologa.htm
•Descripción  dos  principais  minerais  e  rochas  de  Galicia  aepect.org/astenosfera/geo-
iberia/galicia0.htm
•Acceso a materiais relacionados ca xeoloxía: tierra.rediris.es/recursos.htm

Área Biología e Xeoloxía Materia Ciencias Medioambientais
Obxectivos
•Entender os sistemas terrestres e as interacións que existen entre eles
•Coñecer os límites da explotación dos recursos e o uso das posibilidades de renovación
•Analizar o mal uso que facemos da enerxía
Actividades e recursos
•Páxinas de enerxías renovables www.ine.es/
•Residuos e reciclaxe: www.putic.mec.es/mem/ecomec/prod01.htm
•Ciclo da auga itech.fcps.net/webquest/water%20cycle/el ciclo del agua.html
•O cambio climatico www.colegio-jaimebalmes.com/webquest/clima/index.htm

Área Informática CS de ASI
Obxectivos
•Mellorar os procesos de ensino-aprendizaxe no CS de ASI
Actividades
•Impartición dos módulos do ciclo usando a Aula Virtual

4.Tratamento da diversidade, atención ó alumnado, ...

Estes puntos aparecen con máis detalle no resto do proxecto e como resumo:
 Programas, videos e demais ferramentas TIC permiten atender as necesidades educativas 

dos alumnos, tendo cada un deles un avance ó seu ritmo respectando a diversidade
 A Aula Virtual e os recursos TIC permiten que o alumnado con necesidades de apoio poda 

traballar con máior profundide os contidos nos que teñen dificultades 
 Ademais  das  aulas  TIC,  a  biblioteca  permite  o  acceso  en  condicións  de  igualdade  ás 

ferramentas TIC a todos os membros do centro no horario lectivo normal e fóra del

5.A organización dos espazos do centro e reutilización dos recursos TIC existentes no centro

Este proxecto de innovación enlaza cun proxecto de novas tecnoloxías  deseñado este  curso no 
centro para implantalo ó longo dos próximos anos, onde a organización dos equipos e a solución 
técnica están determinadas por:

 O centro xa ten un Portal Web e unha plataforma de teleformación
 Equipamento TIC con máis de 120 ordenadores (desde Pentium 75 Mhz ata equipos duais 

de 64 bits) e varios proxectores
 Tomas de rede en tódolos espazos educativos do centro (acceso a Internet)
 Cobertura Wifi
 O profesorado do ciclo de informática encárgase das tarefas de organización, instalación e 

mantemento informático
 Instalación de quipos informáticos en todos os dptos. (mes de xuño)
 Instalación de equipos informáticos e rede wifi nas aulas de desdobre (mes de xuño)
 Migración progresiva a gigabit e incorporación de novo equipamento TIC ó longo dos tres 

próximos anos

Partindo destas premisas a organización dos equipos e os espazos TIC é:
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 Unha aula de informática de ESO con 20 ordenadores para o alumnado e 1 ordenador 
para  o  profesor,  impresora e  proxector.  Os  equipos  informáticos  están  dotados  de 
micrófono e auriculares para que a clase funcione como laboratorio de idiomas

 Segunda aula de ESO semellante á anterior pero con 17 equipos vellos cedidos polo dpto. 
de Informática.

 Dúas aulas de informática de 1º e 2º do C.S. de ASI con 16 ordenadores para o alumnado 
e 1 ordenador para o profesor, impresora e proxector cada unha

 Aula do CM de Comercio con 9 equipos para o alumnado e 1 ordenador para o profesor e 
impresora

 Dúas aulas de desdobre cun ordenador por cada dous alumnos
 Biblioteca con 4 equipos informáticos para o alumnado e 1 equipo con impresora para o 

encargado da biblioteca. A creación da sala de traballo en grupo, depende da presenza de 
espazos libres e contempla un ordenador con impresora

 Sala de profesores con 3 ordenadores, impresora e scanner
 Un ordenador por cada membro da dirección e o administrativo
 Un ordenador en cada departamento (como mínimo)
 Sala de servidores onde residirán os servizos de  proxy (control da saída a Internet), 

web/ftp  interno  de  contidos,  repositorio  de  documentos  con  contas  personais do 
alumnado/profesorado, backup e monitorización, e servidor para terminais lixeros

 Sala de audivisuais con encerado dixital interactivo, proxector e ordenador
 Grupo de 6 equipos portátiles para traballo en grupo cun proxector.
 Na  biblioteca  (e  demais  espazos  de  interese)  a  cobertura  wifi permitirá  traballar  con 

portátiles personais, tendo un acceso controlado a travé dun hotspot con portal cautivo 

Esquema de rede do I.E.S. Xulián Magariños
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Normas de utilización das aulas de informática e audivisuais:

 Reflictir no horario o uso previsto das aulas TIC polo profesorado/alumnado implicado no 
proxecto,  para  asegurar  a  execución  das  actividades  recollidas  no  proxecto  e  nas 
programacións

 O uso das aulas de informática por parte doutros profesores implicará reserva previa
 Identificación da ubicación dos alumnos nas aulas de informática:

- O profesor  é  responsable  de  controlar  que  os  alumnos  sempre  estén  no  mesmo 
equipo, empregando a folla de ocupación de aula 

- Calquera cambio de posto aparecerá nas follas de ocupación
- No caso de usos esporádicos o profesor cubrirá unha folla de ocupación 

 O alumno/a é responsable do estado do posto de traballo que emprega
 As incidencias notificaranse ó equipo de mantemento empregando o parte correspondente
 Acceso controlado a Internet desde as aulas TIC por un proxy que permite:

- Habilitación total: libre acceso a Internet
- Habilitación parcial: só se accederá ás páxinas web habilitadas polo profesor
- Deshabilitación: ó alumnado non pode saír a Internet

 Software:
- Prohíbese instalar/desinstalar software nos ordenadores, salvo excepcións especiais
- De precisar algún tipo de software non presente nos ordenadores, o profesor deberá 

notificalo ó equipo de mantemento para que se analice se é posible ou non a súa 
instalación, primándose o emprego de software libre para que o alumnado tamén 
teña acceso a él na súa casa.

 Sistema de xestión  de ancho de  banda:  garantir  unha calidade de servizo ás  aulas  e  ás 
aplicacións de xestión académica vía web

Diagrama de rede da aula de Comercio
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Diagrama de rede das aulas de ASI1 e ASI2 e a seguir nas aulas de informática da ESO

Uso dos equipos TIC da biblioteca:

 O/a responsable dos equipos da biblioteca será o profesor/a encargado en cada momento
 A finalidade dos ordenadores é a busca de información educativa ou á realización de tarefas 

baixo a supervisión do profesorado, previa reserva
 Habilitaranse horas de acceso á biblioteca e ós seus equipos informáticos fora do período 

lectivo  normal,  para  permitir  que  alumnado  menos  favorecido  economicamente  ou  que 
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careza de acceso a equipos informáticos e/ou Internet,  poida ter acceso en igualdade de 
oportunidades ás ferramentas informáticas.

 Para poder usar un ordenador hai que cubrir o documento correspondente de ocupación, ó 
inicio e ó remate da sesión. O usuario é reponsable do uso do equipo informático.

 As incidencias notificanse ó equipo de mantemento usando o parte axeitado

Organización da Biblioteca

Sala de traballo en grupo ou sala de reunións proxectada
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Uso dos portátiles en clase (kit portátil-proxector e/ou portátiles para traballo en grupos):

 Reserva previa para o seu uso 
 Obrigatorio  cubrir  unha  folla  de  ocupación  para  saber  que  alumnos traballaron  en cada 

ordenador
 O grupo de alumnos asignado a un equipo portátil  será responsable do seu uso, tendo a 

obriga de notificar inmediatamente calquera incidencia ó profesor

6.Previsión das modificacións a realizar no proxecto curricular de centro e no plan anual para 
o desenvolvemento deste proxecto

A previsión das modificacións no proxecto curricular do centro son:

 Modificación de criterios metodolóxicos para adaptalos ós novos medios
 Inclusión de novos criterios de avaliación que teñan en conta o traballo usando as TIC
 Nas programacións didácticas deben aparecer reflectidas as modificacións dos criterios de 

avaliación,  criterios  metodolóxicos,  novas  posibilidades  de  atención  á  diversidade  e  o 
traballo en equipo

 Incluír o portal web entre os recursos didácticos e pedagóxico e organizar o seu mantemento 
e revisións

A previsión das modificacións no Plan Anual:

 Inclusión entre os obxectivos do  curso a normalización do uso das TICs no traballo diario
 Determinar as actividades fundamentais que concretarán o desenvolvemento do proxecto a 

nivel curricular, actividades complementarias e extraescolares
 Adaptación do plan de formación do profesorado
 Uso das TIC para acadar mellores resultados nos proxectos educativos nos que está a traballar 

o centro

7.Plan de avaliación

A  avaliación  constitúe  un  elemento  máis  do  proxecto  e  debe  constituir  unha  ferramenta  para 
reflexionar sobre as actuacións realizadas, as causas que poden dificultalas (ou facilitalas) e para 
buscar estratexias de mellora, tendo en mente o concepto de mellora continua.

A proposta de avaliación para o primeiro curso é que o coordinador:

 Recollerá información de cada un dos profesores implicados usando un formulario onde se 
especificarán  as  actividades  desenvolvidas,  data  e  duración,  dificultades  experimentadas 
para levar a cabo as actividades, valoración dos obxectivos acadados e da experiencia en 
relación ós métodos tradicionais de ensino, e posibles actuacións de mellora con vistas a 
futuras implementacións. Periodicidade mensual,

 Enquisará o alumnado para valorar  a repercusión das experiencias educativas e  posibles 
suxerencias, con vistas a reflexionar e mellorar aspectos do proxecto.

 Organizará unha reunión para valorar as actuacións realizadas onde estará presente todo o 
profesorado implicado para reflexionar en conxunto da marcha do proxecto, as desviacións 
dos obxectivos plantexados, posibles dificultades e medidas de actuación para mellorar a 
marcha do proxecto. Periodicidade trimestral,

 Ó remate  do  curso  escolar,convocará  unha  reunión  de  valoración  do  curso:  obxectivos 
acadados, desviacións do proxecto e aspectos a mellorar para o curso seguinte
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8.Plan de formación do profesorado para a óptima execución do proxecto

Debido  á  disparidade  en  coñecementos  aparecen  necesidades  de  formación  non  uniformes.  O 
coordinador cos membros do CFR da zona establecerán os pasos para executar o plan formativo 
baseado nas necesidades específicas derivadas do proxecto TIC. Unha proposta dos pasos a seguir 
é:

A falta de facer un estudo detallado, os puntos onde debería centrarse a priori a formación serían:

 Manexo básico dun procesador de texto, software de presentacións e tratamento de imaxes 
para uso docente

 Edición e publicación de materiais no portal do centro
 Uso da plataforma de teleformación
 Manexo de portátiles, proxector, pantalla táctil e control da saída a Internet nas aulas

Ademais crearase un grupo de traballo (aberto ó resto de profesorado do centro interesado nas 
TICs) na Aula Virtual e consistirá:

 Repositorio  de  documentos  relativos  ó  proxecto  TIC:  protocolos  de  uso  das  aulas  e 
biblioteca,...

 Seccións de ferramentas informáticas: titoriais das ferramentas TIC
 Foros de debate: 

- Foro relativo ás actuacións e marcha do proxecto TIC
- Foro de debate/axuda coas ferramentas TIC
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Espazo na Aula Virtual do ies, con documentación asociada ó proxecto e a ferramenta Moodle

9.Medidas a tomar para difundir o proxecto 

É necesario aplicar medidas de difusión por varias razóns:

 A aparición de novos procesos educativos, debe ser coñecida pola poboación ademais de 
informar  ás  familias  das  actuacións  derivadas  do  proxecto  e  dos  recursos  tecnolóxicos, 
humanos e materiais  que o centro brinda ó alumnado para acadar un acceso ás TIC en 
condicións de igualdade de oportunidades

 A integración dos estudos de formación profesional que se imparten no centro, co tezido 
empresarial  debe implicar  o  establecemento  de sistemas de intercambio  de información/ 
recursos entre o centro e as empresas 

As medidas de difusión a adoptar son:

 Migración do portal web actual a un novo sistema CMS baseado en Joomla! (elexido pola 
ONU para o seu Centro de Información) para ser máis funcional e terá:

a. Información  de  carácter  xeral,  dos  departamentos/materias,  actividades  da 
comunidade educativa,...

b. Información  do  proxecto  TICs,  para  informar  á  comunidade  educativa  do  noso 
centro e a outros centros interesados

c. Bolsa de emprego para o alumnado
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Páxina de entrada da Web do centro

 Edición  e  distribución  periódica  dun  boletín  informativo  á  comunidade  educativa  con 
información das actividades do centro, especialmente ás relacionadas co proxecto TIC

 Distribución do MAGASI CD (utilidades, recursos educativos, ligazóns e novas do centro) 
entre o alumnado, empresas e asociacións da zona

 Potenciación das relacións cos medios de comunicación comarcais e portais web de carácter 
educativo e novas teconoloxías

 Xornada  de  portas  abertas  para  que  familias,  organizacións  e  asociacións  da  bisbarra 
coñezan de primeira man as instalacións/ actuacións do proxecto 
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