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1. CONTEXTO 

O CENTRO EDUCATIVO 

O IES Campo de San Alberto é un centro que conta cun total de 63 profesoras/es e algo máis de 500 

alumnos/as repartidos nas diferentes ensinanzas que se ofertan: 

ENSINANZA UNIDADES NºALUMNADO: 513 

ESO 7 122 

Aula Específica 1 

Bacharelato 8 158 

Ciclos Formativos FP Básica Electrónica e Electricidade: 2 124 

CM Instalacións de Telecomunicacións: 2 

Xestión Administrativa: 2 

CS Administración e Finanzas: 2 

Laboratorio Clínico e Biomédico: 2 

Educación Básica Adultos 2 42 

ESA Módulos I-II  67 

Módulos III-IV 

Aula Mentor On line 

 

O noso centro é singular pola súa ampla oferta educativa, xa que conta con ensinanzas exclusivas en toda a 

comarca e con alumnado que abrangue unha franxa de idade que vai desde os 12 aos 89 anos. Queremos poñer 

en valor esta complexidade educativa dado que consideramos unha vantaxe para o alumnado desenvolverse nun 

entorno que se asemella á sociedade que se van a atopar cando rematen a súa formación no centro. As familias 

demandan unha formación académica innovadora que dea resposta aos novos retos que require unha sociedade 

coma a actual en continua mudanza.  

Dentro do marco legal actual  (Decreto 86/2015, do 25 de xuño) que promove o cambio de metodoloxía 

queremos  abordar a educación por proxectos, empezando por cursos nos que a súa implantación resulte máis 

doada a nivel organizativo como pode ser a FPB ou os primeiros cursos de ESO.  

E a través da biblioteca, que está integrada no proxecto PLAMBE, o cal promove o concepto das 

bibliotecas como espazos creativos de aprendizaxe ao servizo do centro e da comunidade, facilitarase o uso dos 

recursos dispoñibles, potenciando as TIC como ferramenta imprescindible para desenvolver as competencias 

clave.  

Partindo desa base pretendemos impulsar novas experiencias didácticas que teñan á biblioteca como motor 

de cambio e que chegue a ser un elemento integrador para levar a cabo proxectos transversais.  

Este curso  concretáronse nun proxecto documental multidisciplinar ao redor do tema “O noso mar”, que foi 

o eixe pedagóxico que se traballou desde distintos departamentos creando unha WEBDOC, para aloxar os 

traballos audiovisuais realizados e integrar competencias en alfabetización mediática e informacional.  

Desde o equipo directivo queremos promover os cambios organizativos que faciliten novas experiencias 

didácticas interdisciplinares co necesario respaldo das TIC para “aprender a aprender” ao longo de toda a vida. 

INSTALACIÓNS 

En canto aos recursos materiais dispoñibles, cabe destacar que nos últimos anos dotouse a todas as aulas de 

PDI e proxector  e que contamos con 4 aulas Abalar en primeiro e segundo de ESO.   

O incremento dos recursos TIC do centro e a mellora da conectividade provocan que cada vez mais 

profesorado decida incorporar estas ferramentas a súa práctica docente. Dispoñemos de  4 aulas de informática, 
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dúas co equipamento específico dos ciclos da Administración e Xestión e dúas de uso xeral que serán 

actualizadas no próximo curso.  

As aulas de especialidades (música, plástica, aula de proxectos e aula específica) e os departamentos tamén 

contan con ordenadores propios. 

Na biblioteca do centro dispoñemos dunha zona TIC dotada con ordenadores de sobremesa para os alumnos 

e dous ordenadores mais  na zona de xestión de préstamo.  

2. XUSTIFICACIÓN DA SOLICITUDE 

A aprobación do proxecto educativo E-Dixgal sería un paso mais no camiño para acadar un centro 

educativo dixital que garanta unha educación de calidade. 

No curso 2017/2018  incorporouse ao centro un novo equipo directivo.  Dentro do decálogo de obxectivos 

incluídos no proxecto  de dirección está o de facilitar e impulsar novas experiencias didácticas co fin de acadar 

mellores resultados académicos. Acompañando a cada alumno/a no seu percorrido e propiciando o emprego das 

TIC como un mecanismo eficaz para desenvolver o seu potencial. 

Esta experiencia favorecerá a comunicación coas familias xunto co uso da aplicación abalar móbil que xa 

está en funcionamento. 

O plan TIC: A inclusión en E-Dixgal permitiranos acadar o principal obxectivo do noso plan TIC que 

pretende coordinar a aprendizaxe integrada das TIC nas diferentes materias. 

Formación do profesorado: Aproveitar a formación que se precisa ao  implantar o proxecto E-Dixgal para 

ampliar o Plan de Formación Permanente do Profesorado, incluíndo cursos TIC adaptados ás carencias 

detectadas para mellorar a competencia dixital do profesorado. 

Centro Abalar: Como centro Abalar contamos cos recursos que se indican na convocatoria ao dispoñer de 

aulas dixitalizadas e  observamos a necesidade de renovar o noso equipamento para contribuír ao 

desenvolvemento do currículo da ESO (DECRETO 86/2015).  Consideramos que participar no proxecto E-

DIXGAL nos servirá para aproveitar os recursos dixitais dispoñibles e para actualizalos, tendo en conta as 

necesidades cambiantes que a sociedade da información esixe no seu continuo avance, tanto a nivel de hardware 

como de software.  

Axuda ás familias: Veranse beneficiadas cunha maior alfabetización dixital na súa contorna próxima, dado 

que se ofertará a formación necesaria para as familias que o precisen, propiciando a comunicación telemática  e 

presencial co centro. Por outra banda hai que subliñar o aforro que supón en libros de texto e outros materiais 

educativos. 

Renovación da plantilla: Con motivo das xubilacións e mobilidade por traslado dalgúns compañeiros que 

imparten clase no primeiro ciclo da ESO, haberá novas incorporacións de profesores que se sumarán ao 

proxecto cando comecen a súa andadura no noso centro. Por iso este nos parece o momento adecuado para 

sumármonos ao proxecto E-DIXGAL:  

Alumnado dixital: Incorporar o Proxecto E-Dixgal suporía unha ferramenta mais para facilitar a transición 

de primaria a secundaria. Tendo en conta que hai alumnado que ven de centros como o CEIP PLURILINGÜE 

A. RODRÍGUEZ CADARSO, onde xa está implantada esta experiencia, podemos aproveitar a oportunidade de 

contar con alumnado formado, de non facelo causariámoslle un prexuízo a este alumnado. Polo tanto serviría 

para darlle continuidade ao uso de ferramentas dixitais para o alumnado que vén de centros nos que xa estaban 

empregando esta metodoloxía, e ofrecerlles esta nova opción a aqueles que veñan de usar metodoloxías 

tradicionais para reducir a fenda dixital entre uns e outros. 

 

3. OBXECTIVOS 

OBXECTIVOS XERAIS  

Potenciar o desenvolvemento da competencia dixital na comunidade educativa, o que incluiría: 

- Alfabetización tecnolóxica e dominio das contornas dixitais. 
- Alfabetización mediática e informacional, para afondar no tratamento da información para transformala 

en coñecemento. 
- Aprender a estruturar os contidos dixitais 
- Traballar a dimensión comunicativa interpersoal e social, creando produtos propios en distintos 

soportes.  
- Normalizar o uso das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe, dentro e fora da aula. 
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O fin último é acadar unha cultura dixital e potenciar a comunicación con outros centros educativos e tamén 

coas familias. 

OBXECTIVOS A CORTO PLAZO: 

Pretendemos que non sexa un proxecto illado que pertenza unicamente ao profesorado implicado por iso o 

primeiro paso será informar a todo o claustro e facilitar o acceso á formación para todos os docentes que estean 

interesados. 

1.- Introducir ao alumnado de 1º de ESO  e as familias no proxecto dunha forma paulatina, facéndoos partícipes 

en todo momento de este cambio de metodoloxía. 

2.- Promover unha contorna virtual de aprendizaxe como soporte para traballar na aula e na casa, empregando o 

repositorio Abalar, contidos en rede, actividades interactivas, etc. para favorecer a interacción entre o alumnado 

interno e con outros centros educativos. 

3.- Favorecer  a autoavaliación do alumnado grazas a ferramentas que lles permiten aprender dos seus erros. 

4.- Impulsar a formación continua do profesorado.  

 

OBXECTIVOS A LARGO PLAZO: 

1.- Maior aproveitamento e ampliación do repositorio de contidos dixitais. 

2.-  Compartir a experiencia con outros centros tratando de obter unha retroalimentación ao noso traballo. 

3.- Promover a continuidade do proxecto con formación e divulgar a metodoloxía empregada na contorna para 

acadar a colaboración doutros organismos ou empresas. 

4.- Formación activa e continua para a consecución dun mellor desenvolmento da competencia no tratamento da 

información e a competencia dixital. 

 

ALUMNADO 

Os obxectivos para o alumnado recolleranse en fichas que definan os indicadores de logro relativos a 

diferentes aspectos: Desenvolvemento de aspectos tecnolóxicos, manexo da información e ao tratamento de 

recursos audiovisuais e de comunicación. 

En definitiva adquirir novas pautas de traballo, aprendendo a estruturar os contidos dixitais e creando 

documentación propia en diferentes soportes. 

Tendo en conta que as ferramentas TIC son motivadoras e favorecen a autonomía persoal, poden axudar a  

desenvolver o hábito de autoavaliar o seu traballo e acadar unha cultura dixital que lle serva para xestionar a súa 

identidade dixital, respectar a propiedade intelectual  na rede e autorregular o uso das novas tecnoloxías. 

PROFESORADO 

O obxectivo básico da formación é que todos consigan chegar a un nivel no que poidan empregar ás 

ferramentas para formar ao alumnado nunha metodoloxía integradora e activa. 

A formación será periódica e sistemática a través dun grupo de traballo no que se prestará atención 

individualizada segundo as necesidades de cada docente. 

Acadar o compromiso de formación permanente do profesorado dado  que deberá asumir funcións 

diferentes ás de mero transmisor de coñecemento.   

Potenciar a transmisión horizontal de coñecementos a través do traballo en equipo. 

Mellorar a atención á diversidade traballando con recursos diferentes en función das necesidades do 

alumnado, tendo en conta que o manexo de ferramentas TiC é un instrumento fundamental nunha escola 

inclusiva. 

Participación do profesorado na creación e selección de contidos  para o traballo na aula, pasando a utilizar 

os libros de texto como material de consulta. 

Ampliar os contidos didácticos na aula virtual do centro creando cursos propios en liña e xestionando 

actividades do alumnado a través desta plataforma. 

Organizar os recursos dixitais e poñelos a disposición do alumnado nas plataformas facilitadas pola 

Consellería ou nas de creación propia. 

EQUIPO DIRECTIVO 

Dotar ao centro dunha estrutura que dea soporte aos cambios metodolóxicos que se precisan para traballar 

en proxectos interdisciplinares, creando un contexto que permita estender, cada curso a mais materias, a 
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incorporación das novas tecnoloxías e metodoloxías asociadas, para acadar a alfabetización dixital dos membros 

da nosa comunidade educativa. 

Apoiar as iniciativas encamiñadas a ofertar experiencias innovadoras e a dinamizar o intercambio de 

coñecementos. 

Mellorar as condicións para o traballo colaborativo en rede e por proxectos, mantendo e ampliando as 

plataformas ideadas no centro e favorecendo a creación de novos espazos de aprendizaxe en rede. 

Deseñar protocolos de actuación para establecer unha coordinación eficaz que favoreza o desenvolvemento 

de proxectos transversais con soporte TIC. 

Promover a formación continuada do profesorado, analizando as necesidades que se detecten para incluílas 

no Plan de Formación Permanente do Profesorado que comezou este curso con dúas liñas formativas.:   

1.- Convivencia escolar e clima da aula. Centros saudables. Relacións coas familias. 

 2.- Biblioteca escolar. 

Seguir en contacto co persoal asesor do CAFI para a dinamización dos procesos de aprendizaxe permanente 

do profesorado. 

4. EXPERIENCIA EDUCATIVA COAS TIC NO CENTRO 

4.1 DINAMIZACIÓN TIC 

Dende o curso 2010-2011 existe unha Dinamización TIC no noso centro encargada da creación e 

desenvolvemento do Plan de Integración das TIC que foi posto en marcha o curso 2011-2012. 

A dinamización creou un equipo TIC con profesorado do centro e profesionais técnicos para o mantemento 

informático do centro. 

4.2 PROXECTO ABALAR 

No curso 2010-2011 comezamos a nosa andaina co proxecto Abalar. Dende a Consellería dotáronnos con 

ordenadores para todo o alumnado de 1º ESO e, no curso 2011-2012 para 2º ESO, canóns, carros de carga, 

portátiles para o profesor, un servidor de centro e encerados dixitais. Para o aprendizaxe do manexo creouse un 

grupo de traballo co profesorado que impartía clases neste nivel. 

A dispoñibilidade deste equipamento na aula permitiu que o profesorado contara  con mellores ferramentas 

para incorporar as novas tecnoloxías na práctica docente. 

4.3 PRÁCTICA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO DIXITAL PROPIO 

A práctica docente coas TIC no IES  está xeneralizada en canto ao  uso diario dos recursos tecnolóxicos das 

aulas: canón, pantalla, ordenador e internet, así como o sistema XADE  para o control de asistencia e avaliación 

do alumnado. 

A maioría do profesorado conta con presentacións propias para expoñer os contidos da súa materia e propón 

páxinas de referencia en Internet para cada nivel.  

Por exemplo, o departamento de Lingua e Literatura Galega, ofrece ao alumnado recursos dixitais de 

elaboración propia desde a aula virtual do centro. Para alén diso, tamén os alumnos/as acceden a diferentes 

recursos en rede como dicionarios, exercicios de lingua, test de literatura, páxinas sobre escritores/as, xogos, etc. 

Algúns imparten cursos deseñados integramente en dixital como nas materias de Música, Programación e 

Tecnoloxía. 

Este curso traballouse de xeito particular  a alfabetización audiovisual nas materias de Imaxe e son e no 

Obradoiro de cine que se ofertou en inglés  para o alumnado do Bacharelato Plurilingüe. 

4.4 ESPAZOS DIXITAIS: WEB DINÁMICA, AULA VIRTUAL MOODLE, BLOGS, WEBDOC 

A páxina web do centro é unha importante vía de comunicación coas familias e unha ferramenta 

importante para difundir traballos e actividades. Trátase dunha web dinámica, con contidos introducidos dende 

os diferentes departamentos e incluso o alumnado ten o seu espazo para subir contidos. Asemade, centraliza o 

acceso a outros espazos creados por diferentes equipos de traballo, como o blog “Sae da cuncha” do Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega ou o blog “Biblio CSA” do equipo da biblioteca. 

 



PROXECTO E-DIXGAL       IES CAMPO DE SAN ALBERTO 

 

- 7 - 

A aula virtual do entorno Moodle  está sendo empregada pola maioría dos departamentos didácticos  que 

teñen varios cursos aloxados. Algúns  con materias didácticos propios creados con licenzas de estudos dos 

docentes, que tamén están dispoñibles  no repositorio de contidos do espazo Abalar. 

En canto aos blogs xerados no centro, neste momento dispoñemos de dous, un nomeado “Sae da cuncha” 

creado polo Equipo de Dinamización de Lingua Galega e outro é o blog “Biblio CSA” do equipo da biblioteca. 

Para o seguinte curso está previsto crear un repositorio de recursos dixitais  accesible dentro do blog da 

biblioteca coas achegas que se fagan desde os departamentos con material didáctico dixital propio ou páxinas de 

referencia para o alumnado. 

Destacamos tamén a WEBDOC, “O noso mar”, que foi creada este curso dentro do proxecto documental 

integrado que se planeou desde a biblioteca para aloxar os traballos audiovisuais que deseñaron os distintos 

departamentos ao redor deste tema. 

4.5 PROXECTOS TRANSVERSAIS DIXITAIS 

Consideramos que hai un importante vínculo entre a incorporación normalizada das TIC  e os traballos por 

proxectos xa resulta mais doada a comunicación entre os membros que participan e facilitan que se compartan 

recursos. Calquera proxecto transversal precisa un acceso inmediato ás ferramentas TIC para investigar, 

procesar e comunicar información. 

PLAN PROXECTA : “Nunha pequena ría de Europa de cuxo nome non podo lembrame” 
Trátase dun proxecto de centro, no que participa alumnado da ESO a través dun formato interactivo  e 

motivador como Scratch que serve como vehículo e ferramenta das aprendizaxes. Preténdese que os alumnos 

acaden dun xeito integrador o pensamento computacional e o coñecemento da historia e o patrimonio do seu 

entorno. 

Nunha pequena ría de Europa ,de cuxo nome non podo lembrarme…xurde de dúas realidades: 

Da constatación de que o noso alumnado ten escasos coñecementos da historia da ría e da necesidade de 

desenrolar no alumnado o pensamento computacional,o traballo por proxectos,e o traballo colaborativo como 

formación indispensable para a vida na sociedade do século XXI. 

O obxectivo xeral é que os alumnos adquiran o pensamento computacional e o método de traballo 

colaborativo por proxectos. 

Entre os obxectivos específicos destacamos en relación ao proxecto E-Dixgal: Elaborar materiais 

multimedia coa linguaxe Scratch. 

Con respecto ao profesorado faise fincapé en facilitar a adaptación do currículo ao contorno do centro. 

Desenvolver as competencias profesionais docentes na sociedade do século XXI incluíndo ferramentas TIC, as 

redes sociais e a súa aplicación na educación, xestión da información e de do traballo en grupo. 

REVISTA: “Entrepontes” 

A revista do centro Entrepontes que se elabora coa colaboración de todos os departamentos  desde a materia 

de libre configuración “Obradoiro de Prensa” recolle as actividades que se fan ao longo do curso escolar xunto 

con entrevistas aos relatores ou expertos que pasan polo centro para compartir co alumnado as súas 

experiencias. 

PDI: “O noso mar” 

Este curso desde o Plan de Formación Permanente do Profesorado impartiuse un curso sobre formación 

documental e audiovisual para desenvolver desde a biblioteca un PDI (Proxecto Documental Integrado) que 

obtivo  como produto final unha WEBDOC para aloxar os traballos audiovisuais creados polos distintos 

departamentos. 

4.6 CONCURSOS TIC 

Nos últimos anos véñense desenvolvendo actividades específicas de robótica e programación na materias de 

Tecnoloxía e Programación, participando con alumnado de 2º e 4º de ESO nos seguintes concursos: DXC Codes 

2018 e Aprendo programando CPETIG.  

Queremos destacar que o alumnado de programación de 2º de ESO resultou gañador do primeiro premio de 

DXC Codes 2018 organizado polo Centro de Excelencia en Intelixencia de Negocio DXC Technology e 

finalista no concurso “Aprendo programando” co proxecto Galactic Tournament.   

 

5. MODELO ORGANIZATIVO E METODOLÓXICO 
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A posibilidade de incorporar o proxecto E-Dixgal pon de manifesto a necesidade de introducir cambios 

organizativos e metodolóxicos.   

En canto ao modelo a seguir propoñemos  as seguintes medidas organizativas que estarán recollidas nun 

protocolo que formará parte do Plan TIC do centro: 

➔ O equipo E-dixgal estará formado polos coordinadores e un docente con formación TIC.  

➔ Os titores dos cursos nos que se implante E-Dixgal serán profesores comprometidos co proxecto para 

favorecer a comunicación coas familias. 

➔ Crearase un correo específico para intercambiar impresións  coas familias e transmitir as notificacións 

pertinentes. Paralelamente habilitaranse espazos na web do centro para dar información sobre o 

proxecto a toda a comunidade educativa. 

➔ Deseñarase un espazo dixital para que o profesorado implicado comparta a súa experiencia e 

mensualmente convocarase unha reunión presencial para coordinar unha metodoloxía común na 

implantación do proxecto. 

➔ Establecerase unha hora semanal de coordinación E-Dixgal na que os profesores especialistas: os dous 

coordinadores e o profesor encargado do mantemento dos equipos,  estarán dispoñibles para facer o 

seguimento, resolver incidencias e atender ás familias. 

No referente á metodoloxía, as materias incluídas no proxecto parten de experiencias previas en relación ao 

emprego e creación de materiais dixitais. A proposta será incorporar os recursos que ofrece a plataforma E-

Dixgal para substituír ao libro de texto e continuar actualizando os materiais propios, introducindo novas 

metodoloxías activas de aprendizaxe. 

O PROXECTO NA AULA 

No primeiro trimestre formarase ao alumnado para o manexo e uso dos portátiles e os recursos dixitais. 

Reservando unha hora de titoría no primeiro trimestre para  explicar os protocolos e iincidir na importancia de 

respectar as normas de préstamo e adquirir a responsabilidade de coidalos cando se levan para a casa. 

No segundo trimestre o alumnado xa coñecerá as diferentes ferramentas para a creación de esquemas e 

contidos: caza do tesouro, webquest e actividades on line.  Neste trimestre empezaran a publicar os traballos que 

vaian elaborando 

No terceiro trimestre avaliarase a metodoloxía utilizada e o grao de satisfacción do alumnado, así como as 

competencias acadadas. 

6. DESIGNACIÓN DA PERSOA COORDINADORA 

O profesor de Tecnoloxía José María Albán Salgado será a persoa coordinadora do proxecto E-DIXGAL do 

IES Campo de San Alberto. Conta con gran experiencia no desenvolvemento das TIC no noso centro, sendo 

coordinador Abalar e da dinamización TIC. Tamén participou  como colaborador en varios proxectos Comenius 

e como coordinador  nun Comenius Regio.  

Durante o curso 2017-2018 forma parte do Equipo TIC do centro compaxinando a súa labor como director 

e docente. Ademais de  coordinar o Plan de Formación Permanente do Profesorado. 

Como profesor de Tecnoloxía imparte docencia en diferentes actividades formativas relacionadas coas TIC, 

elaborando contidos dixitais. 

7. TECNOLOXÍA E VELOCIDADE DE CONEXIÓN Á REDE INTERNET 

Conexión por fibra óptica. 

Nominal: 200 Mbps 

Real: 186 Mbps 

8.COMPROMISOS DE CENTRO  

8.1 CONTINUIDADE E SEGUIMENTO DO PROXECTO 

O centro asume o compromiso do centro de utilizar materiais dixitais como referencia para o 

desenvolvemento curricular durante catro cursos académicos en función da súa avaliación e segundo o 

calendario establecido pola Administración: no curso 2018-2019 en 1º ESO, estendéndose o uso dos materiais 

no curso 2019-2020 a 2º ESO, e mantendo nos cursos seguintes o proxecto educativo dixital neste nivel. 

CALENDARIO DE REUNIÓNS 
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Para o seguimento do proxecto establecerase un calendario de reunións que comezará este curso na reunión 

que fará a Xefa de Estudos na pre-matrícula para informar sobre a solicitude do proxecto.  

No primeiro trimestre celebraranse dúas reunións, unha en setembro ao comezo do curso escolar con todo 

o equipo docente implicado no proxecto. Explicando o proxecto e as plataformas que se van utilizar para a 

comunicación coas familias e para intercambiar traballos co alumnado. 

Explicaranse os protocolos de uso dos portátiles, método de préstamo e  a importancia do repositorio de 

recursos dixitais. 

Para a atención as familias ante calquera eventualidade, haberá una hora semanal reservada no horario do 

Equipo E-Dixgal que estarán dispoñibles para resolver incidencias e facer o seguimento. 

A segunda reunión terá lugar a finais de outubro cando xa se poida falar da evolución do proxecto para 

motivar ás familias a participar e colaborar dende a casa. 

No segundo trimestre farase unha reunión a finais de xaneiro para analizar os resultados académicos da 

primeira avaliación, faranse propostas de mellora e buscaranse solucións para os problemas que se detecten. 

No terceiro trimestre terá lugar a última reunión no mes de maio para analizar se se cumpriron os 

obxectivos de comunicación coas familias e avaliarase se a metodoloxía levada a cabo foi apropiada para a 

transmisión de coñecementos. 

8.2 AULAS DIXITALIZADAS  

O IES Campo de San Alberto conta con 4 aulas dotadas cos elementos do kit do proxecto Abalar e o resto 

co equipamento dixital requirido para implantar E-Dixgal: EDI, proxector e equipo no posto do profesor e 

conexión á rede de datos do centro. 

Para o próximo curso temos previsto renovar o equipamento das aulas de informática xeral e redistribuír os 

ordenadores que se están empregando neste momento en outras aulas, e crearase unha aula para traballar por 

proxectos. A maiores co presuposto da biblioteca  mercaranse  tres ordenadores portátiles para o préstamo a 

domicilio. 

8.3 PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Equipo directivo: Os 5 membros do actual equipo de dirección comprométense a participar activamente no 

desenvolvemento do proxecto a nivel xeral e a facilitar o bo funcionamento do mesmo dende as súas funcións 

propias: 

 - Dirección: Coordinación técnica do programa. 

- Vicedirección: Coordinación das diferentes actividades complementarias relacionadas coa educación 

dixital. 

- Xefaturas de Estudos: Garantir o uso dos materiais dixitais adaptados aos curriculums de referencia. 

Planificación de horarios e organización de aulas. 

- Secretaria: Facilitar os  recursos necesarios para o desenvolvemento óptimo do proxecto. 

Coordinación dual: A parte técnica do proxecto será coordinada polo profesor José María Albán Salgado e 

a parte de divulgación dentro da comunidade educativa e seguemento do proxecto será coordinada pola 

profesora Noemí Pazó González. 

Profesorado implicado: Comprometerase a participar na formación específica ofertada dende o Plan de 

Formación Permanente do Profesorado do noso centro, ademais dos períodos formativos deseñados pola 

administración. 

Alumnado e familias: Adquirirán o compromiso de coidar o material que se lles facilite e colaborar co 

equipo docente para axilizar a implantación seguindo as pautas que lles indique o equipo docente implicado no 

proxecto. 

8.4 DIVULGACIÓN DA INICIATIVA 

 Divulgación da iniciativa entre toda a comunidade educativa, achegando toda a información sobre o 

proxecto, especialmente a alumnado e a familias. 

Comunicación a través da páxina web e blogs do centro de traballos realizados con ferramentas TIC. 

Detección e difusión das boas prácticas para a educación dixital tanto a niveis formativos coma de 

comunicación externa con outros centros ou coa contorna. 

 

9. MATERIAS QUE SE IMPARTIRÁN EN DIXITAL 
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1º ESO 

- Relixión / Valores Éticos 

- Libre Configuración: Climántica / Obradoiro de Prensa / Obradoiro Musical 

- Lingua Castelá 

- Lingua Galega 

- Xeografía e Historia 

- Bioloxía e Xeoloxía 

- Educación Física 

- Francés 

2º ESO 

- Relixión / Valores Éticos 

- Libre Configuración: Promoción de Estilos de Vida Saudables / Paisaxe e Sustentabilidade / 

Programación 

- Lingua Castelá 

- Lingua Galega 

- Xeografía e Historia 

- Educación Física 

- Francés 

- Música 

- Tecnoloxía 

10. AVALIACIÓN INTERNA. INDICADORES DE LOGRO 

 FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

A avaliación e revisión será constante e continua a partir das reunións periódicas previstas para o 

profesorado implicado no proxecto, para propoñer melloras e buscar solucións aos problemas que xurdan no 

desenvolvemento do programa. 

As ferramentas de avaliación serán as memorias e programas de iniciativas que elaboren os equipos 

docentes e das dinamizacións que inclúen o uso das TIC. 

Elaboración de un repositorio de recursos dixitais promovido pola biblioteca para ser compartido por toda a 

comunidade educativa. 

Enquisas periódicas entre o profesorado o alumnado e as familias para detectar posibles fallos no 

desenvolvemento do proxecto e así poder facer un seguimento que permita corrixilos a tempo. 

Fichas de avaliación para o equipo E-Dixgal, o profesorado, o alumnado e as familias. 

INDICADORES DE LOGRO 

➔ Estatísticas do grao de participación da comunidade educativa no uso das TIC a través da recollida de 

datos das enquisas. 

➔ Valoración xeral do grao de satisfacción da comunidade educativa coa aplicación do programa. 

➔ Porcentaxes do impacto que poida ter o uso das novas tecnoloxías nos resultados académicos 

comparando ao alumnado que participa no proxecto respecto do alumnado de outros niveis ou dos 

mesmos niveis de anos anteriores que non dispuxeron de esta posibilidade.  

➔ Análise do número de visitas que reciban os espazos dixitais creados por membros da nosa 

comunidade. 

➔ Adecuación dos contidos dispoñibles na plataforma coas programacións das diferentes materias. 

➔ Comprobar a participación do profesorado nas actividades de formación e nas reunións para 

intercambiar  experiencias e coñecemento. 

➔ Verificar que o equipo de coordinación e o profesorado implicado xestionan e actualizan as diferentes 

plataformas empregadas. 
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ANEXOS 

 

NORMAS PARA A CORRECTA UTILIZACIÓN DOS PORTÁTILES NA AULA: 

1) O pórtatil é unha ferramenta de traballo non un xoguete polo que hai que coidalo e responsabilizarse 

del. 

2) Cada alumno debe coller por orden alfabético o portátil que lle corresponda que estarán numerados. 

3) Unha vez sentados deben esperar unha indicación do profesor para acender os ordenadores. 

4) Respectaran as explicacións do profesor antes de comezar a traballar cos portátiles. 

5) Só realizarán aquelas actividades propostas polo profesor. 

6) Non colocarán ningún obxecto encima do portátil. 

7) Non tocarán manualmente a pantalla do portátil, utilizarán o lapis. 

8) Gardarán o traballo que fagan como lles indique o profesor. 

9) De xeito ordenado e novamente por orde alfabético gardarán os portátiles no carro de carga no caso de 

que non os leven para a casa. 

10) Sempre que algún ordenador presente algún problema avisarase ao profesor que terá que anotalo no 

libro de incidencias no que quedarán rexistradas todas as eventualidades que sucedan. 

NORMAS PARA A CORRECTA UTILIZACIÓN DOS PORTÁTILES NA CASA: 

1) Levaranse na funda ou mochila que desde o centro se autorizou para o transporte do mesmo. 

2) Levaranse e traeranse só nos días pautados polo profesorado. 

3) Os portátiles teñen que vir cargados. 

4) Empregarase nun lugar axeitado: nunha mesa de traballo e baixo a supervisión dun adulto. 

5) Só se poderá dispoñer deles no domicilio do alumnado non son unha ferramenta de xogo para utilizar 

en outros espazos. 

 

FICHA DE AVALIACIÓN DO EQUIPO E-Dixgal 

A avaliación específica do Equipo E-Dixgal relativa á plataforma e ao equipamento incluiría: 

1. Funcionamento correcto do sistema: velocidade, accesibilidade… e resolución de problemas 

técnicos.  

2. Uso da plataforma por parte do alumnado nas diferentes materias. 

3. Elaboraranse fichas cos indicadores de logro precisos para avaliar ao alumnado e ao profesorado 

implicado. 

4. Utilización adecuada dos dispositivos dentro e fóra da aula. 

5. Revisión do contido dos recursos dixitais incluídos no repositorio que se poñerá a disposición da 

comunidade educativa. 

FICHA DE AVALIACIÓN PARA O PROFESORADO 

1. Coñecer o manexo de todos os recursos que se van utilizar tanxibles e intanxibles. 

Tanxibles: Servidor, ordenadores portátiles, proxectores, armarios de carga, rede wifi. 

Intanxibles: Repositorio de contidos, aula virtual, libros dixitais, programas educativos, recursos 

on  line, sistema operativo LINUX, paquetes ofimáticos e outros programas. 

2. Aprender a manexar dunha maneira eficaz e eficiente os diferentes programas para desenvolver os 

diferentes contidos, explorando as posibilidades que ofrece a rede á hora de elaborar tarefas e 

actividades. 

3. Compartir experiencias cos outros profesores implicados na posta en marcha do proxecto, para que 

haxa unha continuidade dentro do proceso de ensino-aprendizaxe e se comparta unha liña 

metodolóxica. 

 

FICHA DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO 

A ficha de avaliación para os alumnos terá en conta os seguintes indicadores de logro: 

1. Relativos ao desenvolvemento de aspectos tecnolóxicos 

 Coida e mantén o equipamento. 

 Manexa o ordenador e os periféricos básicos. 

 Realiza un correcto mantemento do sistema operativo e xestiona os arquivos almacenados. 

 Emprega aplicacións básicas de navegación e ofimática. 

 Emprega aplicacións específicas para a edición de imaxe, vídeo e son. 

 Elabora presentacións. 
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 Emprega plataformas para a comunicación interpersonal (correo), grupal  (redes sociais e de 

contidos: blogs, wikis…) 

 Emprega aplicacións avanzadas para tarefas concretas. 

2. Relativos ao manexo da información:  

 Procura información a través da rede, analiza e valora o seu contido. 

 Recolle a información de fontes educativas e contrasta datos de distintas fontes. 

 Organiza a información sobre temas do seu interese. 

 Emprega axeitadamente as fontes documentais, indicando correctamente a orixe das 

referencias. 

 Relativos ao tratamento dos recursos audiovisuais , analiza e valora a intención comunicativa 

das imaxes nos medios e no uso das tecnoloxías da información e comunicación. 

 Explora recursos dixitais para desenvolver traballos creativos. 

3. Relativo á cultura dixital,  

 Presenta os traballos en diferentes soportes 

 É consciente da necesidade de autorregular o uso da tecnoloxía polo seu poder de adicción. 

 Xestiona correctamente a súa identidade dixital. 

 Coñece e respecta a propiedade dos contidos dixitais. 

 

FICHA DE AVALIACIÓN PARA AS FAMILIAS 

Indicadores para valorar o uso do material nas casas:  

1. Revisar que está ben coidado cando remate o curso escolar. 

2. Valoración da preocupación por cumprir os prazos acordados para recoller e devolver os 

dispositivos ao centro. 

3. No caso das familias haberá que valorar se se acadaron os seguintes obxectivos: 

 Asistencia ás reunións convocadas. 

 Participación e colaboración na realización de tarefas que se soliciten desde o centro. 

 

 


