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1. XUSTIFICACIÓN 
A sociedade actual está inmersa nun gran cambio a nivel tecnolóxico e social, 
debido fundamentalmente ao desenvolvemento dos sistemas informáticos, 
audiovisuais e de comunicación. Estase pasando da sociedade da información á 
sociedade do coñecemento. Internet ofrece unhas posibilidades coas que non se 
podía soñar hai uns anos. Por iso, o sistema educativo non quere quedar atrás 
nesta evolución, e está a actualizarse permanentemente para que a escola non 
siga un camiño diverxente coa sociedade onde vive. 
Todo o mundo sabe manexar un ordenador e navegar por Internet, pero aínda 
queda moito por facer na formación dos usuarios para utilizar axeitadamente 
as TIC na actividade educativa. Nesta época da pandemia COVID aínda parece 
máis urxente afondar no uso e coñecemento das TIC. 
O proceso de adaptación ás novas tecnoloxías no instituto consistirá en: 
 
Favorecer e dinamizar o centro para que a comunidade educativa vaia integrando 
as TIC paulatinamente na actividade diaria, ampliando as ferramentas e estratexias 
didácticas e organizativas, uso da aula virtual, etc. 
 
Ofrecer apoio e información a tódolos membros da comunidade para que melloren 
as súas competencias dixitais. 

 
Para implantar as TIC no sistema educativo cómpre contar con recursos tanto 
materiais (ordenadores, pantallas, proxectores, redes de datos...), coma humanos 
(coordinación, formación, profesorado e alumnado implicado). 
 

2. GRUPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC 

O grupo de dinamización das TIC está formado polas seguintes profesoras: 

Esther Tarrío Tato encargada da coordinación Abalar. 

Aurora Labora Castro responsable de dinamización das TIC. 

 

 

3. OBXECTIVOS 

 
a) A curto prazo: 
 

• Contribuír a solucionar os problemas de funcionamento dos equipos e das redes 
que xurdan a diario constituíndo o primeiro nivel de soporte de estes, contando  ca 



  

axuda dun informático que ven ao centro dúas horas á  semana e co servicio de 
asistencia da   UAC no caso de ser preciso. 

• Traballar no deseño e mantemento da páxina web do centro. 

• Planificar o uso dos recursos do centro para optimizar a súa utilización. 

• Intentar ampliar os cursos e materiais didácticos na aula virtual do centro, e 
dinamizar o seu uso entre o profesorado.  

• Intentar mellorar a competencia dixital do profesorado. 

• Desenrolo da G Suite de Educación do Instituto e implementar as súas utilidades 
na Comunidade Educativa. 

• Promover a comunicación do Centro coas familias dentro do Espazo Abalar 
e a través da aplicación para smartphone Abalar Móbil. 

 
 
 
b) A longo prazo: 

• Lograr integrar as TIC en tódalas materias e niveis como práctica habitual. 

• Participar en proxectos de formación TIC do profesorado. 

 

4. DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO 
 
4.1. Recursos do centro 
 

Equipamento informático:  

O centro dispón de: 

 
• Ordenadores en todos os  Departamentos Didácticos. 
 
• Un ordenador e encerado dixital en todas as aulas de grupo. 
 
• Un ordenador e canón  nas aulas de desdobre. 
 
• Oito ordenadores  para consulta de alumnos na biblioteca. 
 
• Dous ordenadores na Biblioteca para manexo do profesorado encargado da súa 

xestión. 
 
• Catro ordenadores na sala de profesores. 
 
• Unha impresora na sala de profesores. 
 
• Un ordenador en conserxería. 



  

 
• 20+1 (profesor) ordenadores na aula de informática  I 
 
• 14 +1 (profesor)  ordenadores na aula de informática II 
 
• 1 ordenador e un canón nunha das aulas de tecnoloxía. 
 
• Un ordenador e impresora en cada despacho dos membros do equipo directivo, 

así como no Departamento de Orientación  
 
• Rede WiFi propia e rede WiFi Abalar independente.  
 

• Sitio web do centro: deseñado co xestor de contidos Drupal, dentro do proxecto 
oficial da Consellería Websdinámicas. 

 

• Aula virtual: deseñada co xestor de contidos Moodle, dentro do proxecto oficial 
da Consellería Websdinámicas. 

 

• G Suite de Educación 

 

• Acceso Wifi: hai conexión por cable e tamén wifi en todo o centro, aínda que está 
a fallar con moita frecuencia nalgúns sitios do centro. 

 
 
 
 
4.2. Uso das TIC na comunicación do centro 
 
4.2.1. Biblioteca 
Facilitarase o uso dos postos multimedia instalados na biblioteca para que o 
alumnado, nas horas que teñan libres, poida utilizar as ferramentas que precise 
para o seu traballo, especialmente no que se refire á lectura documental e 
busca de información. 
A xestión dos  fondos da biblioteca e o seu préstamo mediante a aplicación 
informática MEIGA. 
O Uso da Biblioteca queda supeditado ás restricións de aforo impostas debido á 
situación de pandemia que estamos a pasar. 
 
 
 
4.2.2. Sitio web 
 
Se implementarán as seguintes funcionalidades na páxina web: 
 

• Información xeral: información de centro, impresos de secretaría, horario do 



  

centro, horarios dos grupos, horario de atención do profesorado, etc. 

• Tratarase de Dinamizar aos diferentes Departamentos para que inclúan na páxina 
información relativa aos  mesmos. 

• Últimas novas e información puntualmente importante para a comunidade 
educativa. 

• Habilitar un formulario de Google para axilizar a comunicación de incidencias 
entre o profesorado e os coordinadores TIC. 

• Habilitar un espazo TIC onde conste unha guía TIC para o alumnado destinada 
a aumentar as súas competencias dixitais. 

 
 
 

 

5. FORMACIÓN DO PROFESORADO 
No presente curso académico procuraranse desenvolver sesións informais de 
formación dirixidas á profundización das TIC en xeral cara á práctica docente xa 
sexa de xeito presencial ou telemática. 
Tentárase reforzar ás competencias do profesorado no manexo de plataformas de 
ensino (aula virtual, Google Classroom…) e  ferramentas de vídeo para traballo 
colaborativo (Webex) a través de tutoriais, información de cursiños, manuais … 
Crearase un curso en Google Classroom con tutoriais diversos de manexo de Tics  
que estará dispoñible para todos os profesores do Centro. 
 
 

6. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS 
Os espazos implicados no proxecto son os seguintes: 
 
• Aula de informática I: emprégase para a impartición da materia de  TICs de 1º 
e 2º de bacharelato, así como para  todas as  materias que o precisen, previa reserva 
da mesma no taboleiro disposto a tal efecto na sala de profesores 
 
• Aula de informática II: ademais da lóxica utilización no horario de impartición 
das materias de TICs de 4º da ESO, utilízase para tódalas materias que o precisen, 
previa reserva da mesma no taboleiro disposto a tal efecto na sala de profesores 
 
• Aulas T1 e T2: dedicados en exclusiva ás materias impartidas polo 
Departamento de Tecnoloxía. A Aula de Tecnoloxía T1 carece de calquera tipo 
de equipamento informático. 
 
• Biblioteca: dispón de  ordenadores de sobremesa con instalación de rede LAN 
para o seu uso fóra das horas de clase, (nos recreos) principalmente para 
lectura documental e busca de información. 
 

 



  

• Aulas xerais: Todas dispoñen de ordenador con conexión á rede, sistema 
de proxección audiovisual e encerado dixital interactivo.  
  
• Aulas específicas: Dispoñen de ordenador con conexión á rede e proxección 
audiovisual.  
 
 
 
Algún dos equipos citados anteriormente están obsoletos e prantexan moitos 
problemas de funcionamento. Tentárase, dentro do posible, ir renovando os máis 
antigos dentro das posibilidades do centro 
 
 
 


	PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
	1. XUSTIFICACIÓN
	2. GRUPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC
	O grupo de dinamización das TIC está formado polas seguintes profesoras:
	Esther Tarrío Tato encargada da coordinación Abalar.
	Aurora Labora Castro responsable de dinamización das TIC.
	3. OBXECTIVOS
	4. DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO
	4.1. Recursos do centro
	4.2. Uso das TIC na comunicación do centro
	4.2.2. Sitio web

	5. FORMACIÓN DO PROFESORADO
	6. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS


