integración das TIC na práctica educativa en Galicia

Introdución
ABALAR é o proxecto que substancia a estratexia para a integración plena das TIC na
práctica educativa en Galicia, como unha das áreas prioritarias de intervención da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria.
ABALAR inclúe e integra todas as iniciativas no ámbito educativo, xuntando os esforzos cara á
modernización e mellora da educación como parte da estratexia transversal do Goberno galego
de promoción das TIC a todos os sectores da actividade, recollida no marco da iniciativa de
modernización egoberno2013.

ABALAR recolle, suma e incrementa os recursos
existentes para acadar a resposta integral e de futuro do
Goberno galego aos retos que presenta a educación dos
nosos nenos na sociedade dixital do século XXI.
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Unha estratexia global e integradora
O proxecto ABALAR integra os recursos actuais dun
xeito organizado, eficiente e lóxico, e aproveita
ademais os recursos que a Administración xeral do
Estado lles propón ás comunidades autónomas no marco
do proxecto Escuela 2.0 para alcanzar o seu obxectivo no
menor tempo posible.
ABALAR organizará os recursos existentes cara a
acadar o aproveitamento efectivo dos contidos
dixitais existentes nas redes nuns centros educativos
cada vez máis preparados tecnoloxicamente.

Recursos existentes
Contribución doutras
administracións
Visión estratéxica

ABALAR é unha estratexia educativa global e
integradora, definida con obxectivos claramente
determinados para maximizar o aproveitamento dos
recursos na mellora das competencias da nosa
cidadanía, que coordina e impulsa un cambio de
modelo educativo en Galicia apoiado na formación do
profesorado e na modernización do ensino.
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Un cambio de modelo
O proxecto ABALAR persegue un salto cualitativo e cuantitativo no
modelo educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia nun
proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e
da comunicación en todos os ámbitos educativos.

Centro
educativo
tradicional

Co tránsito…
“da aula de informática á informática na aula”
“dos actuais libros de texto aos libros dixitais”
“da aprendizaxe pasiva á aprendizaxe
colaborativa, a investigación e a
aprendizaxe activa e interactiva”

Centro
educativo
dixital

do profesor que ensina informática
ao profesor que usa a informática
para ensinar

De xeito que todo o alumnado ao
completar a súa formación deberá posuír
competencia dixital.
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Centro educativo dixital
A estratexia do proxecto ABALAR xira arredor do concepto de centro educativo dixital.

O centro educativo dixital
supera o concepto de centro
educativo tradicional e persegue
dispor de recursos humanos e
pedagóxicos, así como de
infraestruturas e servizos
axeitados para o uso cotián da
tecnoloxía por parte de todos os
axentes da comunidade
educativa, na actividade
docente, de aprendizaxe e
administrativa.
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Eidos de actuación
No camiño cara ao centro educativo dixital converxerán de forma coordinada e aliñada
iniciativas nos seguintes eidos, nos que se desprega o proxecto.

4. Integración
e participación
3. Fomento da
cultura dixital

1. Equipamento
e infraestruturas
2. Contidos
educativos
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Equipamento e infraestrutura
1.

Garantirase a dotación e o mantemento da infraestrutura TIC para todos
os centros educativos.

O proxecto dotará os centros dos equipamentos e infraestruturas necesarias para o
funcionamento das TIC na educación, favorecendo a conversión dos centros
educativos tradicionais en centros educativos dixitais.
>.

>.
>.

Equipamento: proxectores, encerados dixitais, ultraportátiles de
alumnado e profesorado, armarios con bandexas para a
recarga...
Infraestruturas: CPD, cables e canalizacións,
acondicionamento de aulas, instalación eléctrica...
Conexión: á rede de educación e a Internet.
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Contidos educativos
2.

Como elemento fundamental do novo modelo educativo que formula o proxecto
ABALAR, dotarase o profesorado e o resto da comunidade educativa de contidos e
recursos educativos dixitais.

>.

Facilitando o desenvolvemento de novos modelos pedagóxicos e a incorporación dos
últimos avances tecnolóxicos na educación.

>.

Aproveitando as mellores prácticas desenvolvidas nos centros máis avanzados,
poñendo en valor todo o traballo e e coñecemento do profesorado galego.

>.

Fomentando o espírito colaborativo e participativo dos docentes para establecer
unha comunidade de desenvolvemento de contidos propios.

>.

Poñendo en marcha un repositorio de contidos que se alimentará con contidos internos
e externos á Xunta de Galicia, tanto públicos como privados, e totalmente integrado no
espazo ABALAR

Repositorio de
recursos
educativos
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Fomento da cultura dixital
3.

Fomento da cultura dixital. O proxecto ABALAR busca a adopción e
integración cultural das TIC en todos os ámbitos do proceso educativo.

>.

Nos docentes, deseñando un plan de formación
específico para a súa habilitación no uso das TIC na
práctica docente e proporcionándolles recursos
educativos dixitais para empregar nas distintas
materias.

>.

Nas familias, difundindo as novas canles e soportes
audiovisuais de comunicación, favorecendo con isto
o acceso aos servizos que proporciona a eadministración.

Todo isto orientado a apoiar a xestión do cambio de modelo do
centro educativo tradicional ao novo centro educativo dixital.
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Integración e participación
4.

O proxecto ABALAR disporá dun portal propio, espazoABALAR, que será o referente
dos servizos educativos en Galicia para toda a comunidade:
Achegando a educación á cidadanía e involucrando as familias na educación dos fillos.
Promovendo o desenvolvemento das TIC no ámbito educativo, invitando á participación e
motivación do alumnado e loitando contra o fracaso escolar.
Fomentando a participación colaborativa dos centros e da comunidade docente, incorporando como
peza fundamental o repositorio de contidos educativos de Galicia.

espazoABALAR proporcionaralles:
Ás familias

Ao alumnado

• Información
directa
do
absentismo e seguimento
académico dos fillos

 Teleasistencia á clase do alumnado
con baixas de longa duración, dende
a súa casa ou mesmo desde o hospital.

 Comunicación
directa
e
multicanle co profesorado e
os titores.

 Facilidades para o seguimento da actividade
escolar a alumnado discapacitado.

 Xestión telemática de todos os
trámites relacionados coa
educación.

 Ferramentas e mecanismos para o acceso aos
materiais e recursos para a actividade escolar no
centro educativo dixital
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Integración e participación
EspazoAbalar componse de áreas diversas, específicas para os diferentes axentes do ecosistema
educativo, que están integradas nunha única plataforma que posibilita a colaboración e achegamento
de todos estes axentes:
ESPAZO FAMILIAS ESPAZO PROFESORES ESPAZO ALUMNOS

ESPAZO ANPAS

ESPAZO CENTROS

Consulta matrícula

Caderno do profesor

Seguimento académico

Xestión documental

Ficha do Centro

Consulta dos
profesores

Criterios de avaliación

Educación a distancia

Difusión de novas

Servizo de apoio á
xestión

Porgrama de materia

Actividades da aula

Xestión comunidades
de pais

Ferramentas de
reporting

Defensa fronte acoso
escolar, violencia
doméstica e abandono
familiar

Consulta
cualificacións
Xustificante de faltas
Comunicación co
profesorado
Comunicación coa
dirección
Servizos/Instalacións
do centro
Consulta e
modificación de
datos familiares

Comunicación cos pais
Participación
Ferramentas para a
actividade do docente

Ferramentas de apoio á
xestión de actividades
Foros e espazos de
traballo colaborativo

Comunicación cos
pais
Comunicación cos
alumnos

CONTIDOS
EDUCATIVOS
Xestión de recursos
educativos
Difusión dos recursos
educativos
Ferramentas de
colaboración
Notificaciones y Avisos

LABORATORIO
Creación, xestión e
transferecia do
coñecemento
Creación, xestión e
transferecia da
tecnoloxía
Xestión da
comunidade

Comunicación co
profesorado
Comunicación coa
Dirección
Integración de
ferramentas e
servizos de apoio aos
docentes

Becas e Axudas
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Estratexia de despregamento
O proxecto ABALAR é unha iniciativa de longo prazo que se
estenderá a todos os niveis do sistema educativo galego.
A estratexia de despregamento buscará en todo momento o
máximo aproveitamento das infraestruturas, equipamentos,
contidos educativos e demais recursos indicados no marco do
proxecto.
Durante este ano comezarase a implantar en aulas de 5.º de
primaria e 1.º da ESO.
Á fin desta lexislatura cubrirase 5.º e 6.º de primaria e 1.º e 2.º
da ESO.
Con posterioridade continuarase estendendo ao resto de niveis
educativos, ao ritmo que se estableza segundo a dispoñibilidade
orzamentaria e os resultados acadados na primeira fase.
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Abalar en cifras

O proxecto ABALAR, durante este ano, dotará de
equipamento a máis de 700 aulas distribuídas en preto de
200 centros, co que se equiparán ao redor de 14.500
alumnos, e habilitarase para o uso das TIC na formación
a 2.500 profesores.

Período

Exercicio

Centros

2009 / 2010

200

Aulas públicas

527

Aulasconcertadas

175

Alumnos

> 14.500

Profesores

2.500
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