
No noso colexio viñan realizándose actividades de formación dentro do  PFPP. Trátase de 
continuar coordinando esa formación, de maneira que dea resposta ás necesidades do centro: as 
novas tecnoloxías e a súa aplicación precisan iniciar ou consolidar coñecementos entre os 
docentes, a aprendizaxe dende a biblioteca, integrando as dinámicas pedagóxicas nas 
programacións didácticas e, por suposto, sen descoidar a convivencia e tódalas iniciativas que se 
poidan aplicar para acadar os obxectivos que afectan á educación integral do noso alumnado. 

OBXECTIVOS DO PLAN 

-Considerar a biblioteca como centro de planificación curricular, elaborando as programacións por 
competencias de maneira coordinada e consensuada e incorporando os obxectivos do PDI aos 
proxectos de infantil e ás tarefas de primaria. 

-Dominar recursos TIC que permitan aplicar a  robótica nas aulas e empregala para desenvolver 
proxectos que se están a traballar e achegala ás familias. 

-Coñecemento do E- dixgal por parte do profesorado implicado e achegamento ás familias. 

-Coñecer as metodoloxías necesarias para desenvolver a educación afectiva, social e creativa, 
traballando pola inclusión e polo desenvolvemento integral do alumnado. 

 

LIÑAS DE TRABALLO/ ITINERARIOS 

1.Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples .../ Biblioteca escolar e aprendizaxe. 
2.Robótica 
Obxectivos do itinerario 
-Coñecer e dominar a xestión, manexo e uso didáctico do equipamento dos kits de robótica de 
primaria así como de equipamento  complementario. 
-Planificar, deseñar desenvolver e avaliar accións formativas de aula no marco da integración 
curricular da robótica, a programación e a perspectiva maker. 
-Planificar, deseñar desenvolver e avaliar accións formativas de aula no marco de materias de libre 
configuración de centro en 4º ou 6º de EP. 
-Integrar accións educativas extraescolares e complementarias STEM no proxecto educativo do 
centro. 
-Vincular a perspectiva STEM con outros proxectos de centro ou da CCEOU como son Abalar, 
Webs dinámicas, Proxecta, Edulingüe, Robótica e Edixgal.… 
-Coñecer boas prácticas no uso da robótica en educación primaria. 
 

Contidos 

-Recursos hardware e software asociados aos kits de robótica de primaria. 
- etodolox as acti as e creati as en base ao traballo con recursos tecnolóxicos. 
-Sociedade dixital e do coñecemento. 
-Aprendizaxe centrada no deseño (Design Thinking). 
 
 
3. Modelo educativo E- dixgal. 

Obxectivos do itinerario 

-Coñecer o modelo educativo asociado ao proxecto Edixgal 
-Coñecer e dominar as ferramentas propias do proxecto Edixgal, tanto hardware como software. 
-Planificar, deseñar desenvolver e avaliar accións formativas de aula no marco do proxecto Edixgal. 
-Vincular o proxecto EDIxgal con outros proxectos de centro ou da CCEOU como son Abalar, Webs 
dinámicas, Proxecta, Edulingüe, Robótica e STE .… 



-Dominar a elaboración de contidos educativos propios do centro para utilizar no marco do proxecto 
E- Dixgal e a súa vinculación con resto de programas do centro. 
 

Contidos 

-Recursos hardware e software asociados a Edixgal 
- etodolox as acti as en base ao traballo con recursos dixitais. 
-Creación de recursos educativos e materiais didácticos 
-Sociedade dixital e do coñecemento 
 
4.Convivencia. Programa "Educación Responsable" 
 
Obxectivos de itinerario: 
-Iniciar o coñecemento dos conceptos báiscos e teóricos da intelixencia emocional. 
-Coñecer os componentes do desenvolmento afectivo. 
-Practicar dinámicas favorecedoras do desenvolvemento afectivo. 

Contidos: 

-Coñecementos sobre Intelixencia emocional. 
-Coñecementos sobre desenvolvemento afectivo. 
-Dinámicas pedagóxicas para o desenvolvemento afectivo do alumnado. 
 
 
ACTIVIDADES 

1.1. Seminario: "A biblioteca como centro de planificación curricular" 

Obxectivos: 

-Coñecer e levar á aula os recursos pedagóxicos precisos para o correcto tratamento da 
información nos traballos de investigación e exposición feitos polo alumnado. 

- Achegar coñecementos e manexo na programación de aula, integrando os traballos por proxectos 
(Proxecto Documental Integrado) nas programacións didácticas de primaria. 

-Achegar coñecementos e manexo na programación de aula, integrando o PDI nos proxectos en 
infantil. 

Contidos: 

-A biblioteca como centro de recursos e actividades para o tratamento da información nos traballos 
de investigación. 
-Programación de aula, proxectos e tarefas dende o PDI en primaria. 
-Programación didáctica, proxectos de aula a partir do PDI en infantil. 
 
1.2.(Grupo de traballo) "Robótica na aula" (Ano 2) (Duración: 20 h) 
Obxectivos: 
- Planificar, deseñar desenvolver e avaliar accións formativas de aula no marco da integración 
curricular da robótica, a programación e a perspectiva maker. 
-Integrar accións educativas extraescolares e complementarias STEM no proxecto educativo do 
centro. 
 
Contidos 
-Solución de problemas e pensamento baseado no deseño. 
-Creatividade e perspectiva maker na Educación Primaria. 



-Recursos dixitais en liña para a utilización da robótica e a programación en EP. 
-A robótica e a programación como recurso na: atención á diversidade e escola inclusiva. 
-Boas prácticas (creación de materiais, xestión de proxectos, etc) 
 
2.2. Escola de pais/nais: "Robótica no centro e na casa" (Duración: 1 sesión de 2 horas) 

 
Obxetivos: 
-Facilitar ás familias o coñecemento dos recursos robóticos e de programación a disposición dos 
seus fillos e fillas. 
 
Contidos 
-Por que é importante a perspectiva STEM e a creatividade. 
-Como favorecer nas súas fillas e fillos o pensamento científico, a perspectiva tecnolóxica e a 
xestión de recursos tecnolóxicos avanzados desde calquera vocación profesional. 
-Recursos educativos e comunitarios para a mellora das competencias STEM de alumnado e 
familias. 

3.1 Seminario "Elaboración de recursos educativos no marco do programa E-Dixgal"(Ano 2) 
(Duración: 20 horas) 

Obxectivos: 

-Coñecer e dominar as ferramentas que permiten a creación de ODEs integrables no proxecto 
Edixgal, tanto hardware como software. 
-Dominar a integración da perspectiva competencial (métodos colaborativos, activos, tarefas 
integradas, ABP, etc) en contornos de aprendizaxe dixital. 
-Planificar, deseñar desenvolver e avaliar accións formativas de aula no marco do proxecto Edixgal. 
 
Contidos 
-Ferramenta de autor H-autor 
-Recursos dixitais abertos (REA) 
-Ferramentas de creación de contidos educativos 
-Ferramentas de xestión, simulación, laboratorios virtuais, etc, 
-Boas prácticas (creación de materiais, xestión de proxectos, etc) 
 

3.2. Escola de Nais e Pais "Edixgal no centro e na casa" (1 sesión de 2 horas) 

Obxetivos: 
-Facilitar ás familias o coñecemento do programa Edixgal, os recursos ao seu alcance para a 
xestión de incidencias e apoio nas tarefas extraescolares. 
 
Contidos 
-Fundamentos xerais do EVA 
-Funcionamento do sistema off-line 
-Acceso ás familias ao EVA 
-Xestión de incidencias dos novos equipamentos 
-Abalar Móbil para familias. 
 

4.1. Seminario: "O crecemento sociemocional co programa Educación Responsable". 

Obxectivos: 

-Coñecerse e confiar en si mesmo e comprender aos demais. 
-Recoñecer e expresar emocións. Desenvolver o autocontrol. 



-Aprender a xestionar as emocións e a tomar decisións. 
 
Contidos: 
 
-Conciencia e regulación emocional e da conduta, actitude e pensamento positivo, enfrontamento 
da frustración, coñecemento dun mesmo e autoestima, desenvolvemento da empatía e resolución 
de conflitos, habilidades sociais. 
-O traballo con diferentes emocións (tristeza, medo, ira, alegría) creando espazos para desenvolver 
a creatividade. 
-Utilizar diferentes recursos (contos, arte, música, xogos..) que axuden á xestión emocional e a 
estimular a creatividade. 
 
4.2. Curso: “O desenvolvemento afectivo” (10 horas repartidas en tres sesións) 
 
Obxectivos: 

-Sensibilizar o profesorado da importancia de traballar a educación emocional e a creatividade de 
forma sistemática nos centros educativos. 
-Coñecer os compoñentes do desenvolvemento afectivo 
-Practicar dinámicas favorecedores do desenvolvemento afectivo. 
 
Contidos: 
 
-Educación emocional e creatividade no centro educativo. 
-Coñecementos sobre o desenvolvemento afectivo. 
-Metodoloxías para traballar o desenvolvemento afectivo. 

 


