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escolaTAC é unha xornada formativa docente centrada en obradoiros eminentemente
prácticos nos que teremos a oportunidade de experimentar diferentes formas de traballo
integrando medios tecnolóxicos: robótica, dispositivos móbiles, Realidade Virtual, atención
á diversidade, xeolocalización, Stop Motion, creatividade, Aprendizaxe Baseada en
Proxectos...
Poremos en práctica, ademais, o concepto de BYOD (Bring your own device, Trae o teu
propio dispositivo) nalgún dos obradoiros. Para iso deberedes traer o voso portátil, tableta
ou teléfono intelixente.

OBXECTIVOS E CONTIDOS DO EVENTO

OBXECTIVOS XERAIS

1. Coñecer novas propostas metodolóxicas que integran as TIC e as TAC.
2. Experimentar de forma práctica a aplicación de diferentes metodoloxías para a aula.
3. Reflexionar sobre as posibilidades de aplicación real das propostas vivenciadas.

CONTIDOS

1. Propostas metodolóxicas para a integración das tecnoloxías da aprendizaxe e do 

coñecemento nos centros educativos. 

DATAS E LUGAR DE CELEBRACIÓN

A  xornada  escolaTAC  (Infantil/Primaria)  celebrarase  na  EGAP  (Escola  Galega  de

Administración Pública) en Santiago de Compostela o sábado 25 de marzo.

Máis información na Ficha do curso en fprofe
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HORARIO

09:45 – 10:00  - Primeiro control por código de barras
10:00 - 10:30  - Inauguracion e presentación do Obradoiro final
10:30 - 12:00  - 1º Obradoiro
12:30 - 14:00  - 2º Obradoiro
14:00 Segundo control por código de barras
16:00 Terceiro control por código de barras
16:00 - 17:30 3º Obradoiro
17:30 - 19:00 4º Obradoiro
19:00 - 20:00 Obradoiro final
20:00 Cuarto control por código de barras

NOTA: Haberá igualmente que asinar na entrada de cada obradoiro
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ESTRUTURA DE ESCOLATAC (Infantil / Primaria)

HORA DESCRICIÓN TEMÁTICAS

10:00 - 10:30

Inauguración  e  breve  introdución  do
obradoiro  final  no  que  se  traballará  a
ludificación,  Realidade  Aumentada  e
ABP

10:30 - 12:00

12:30 - 14:00

------------

16:00 - 17:30

17:30 - 19:00

8 obradoiros prácticos de 1h 30 
minutos.
27 asistentes en cada un.
Cada asistente escollerá 4 deses oito.
 A escolla realizarase en Platega2 a 
semana do evento.

Robótica

Ludificación

Realidade Virtual

Stop Motion (Animación)

Xeolocalización

Atención á diversidade con TIC

Portafolios dixital

19:00 - 20:00

Obradoiro  final  colectivo  no  que  se
traballará  a  ludifiación,  Realidade
Aumentada e ABP
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ESPAZOS DA EGAP

 A distribución (PROVISIONAL) por obradoiro será a seguinte:

Obradoiro Aula

"Robótica interactiva na docencia"
Temática: Robótica / Codificación
Impartido por Francsco Bellas

Aula 1. 
Sala Colmeiro

Ver

"Bricomanía EducAPPtiva"
Temática: Ludificación
Impartido por Abraham Alonso Ayala

Aula 2
Ver

"AGUEIRO: un exemplo práctico de traballo por 
proxectos nun ambiente dixital"
Temática: Portafolios educativo - Avaliación en 
TIC - Traballo por proxectos
Impartido por Juan Menéndez Rocha

Aula 3 

(informática)

Ver

"Viaxe ao mundo da Realidade Virtual: Retos, 
exposicións e storytelling"
Temática: Realidade Virtual
Impartido por Begoña Codesal Patiño

Aula 4
(informática)

Ver

"A conquista do espazo a través das tablets"
Temática: Creatividade / ABP
Impartido por Xurxo Cobelas Sobrino

Aula 5
Ver

"Xeolocalización na aula"
Temática: Xeolocalización
Impartido por Fran Casal Fernández

Aula 6
Ver

"Animación en cinco minutos"
Temática: Stop Motion /Animación
Impartido por Rafael Sánchez Agustino

Sala de Exposicións
Ver

"DiversiTAC: Xogamos coa tecnoloxía como 
apoio na diversidade"
Temática: Atención á diversidade
Impartido por Felo Couto Escanciano

Aula 11
(no primeiro andar)

Ver

Apertura e obradoiro final "Ludificando a 
aprendizaxe - A motivación inicial da ABP"
Temática: Ludificación / Realidade Aumentada / 
ABP
Impartido por Raúl Diego

SALÓN DE ACTOS
Ver

VER FOTOS DOS ESPAZOS:   http://egap.xunta.es/asaulas
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http://egap.xunta.es/asaulas
http://egap.xunta.es/fichaaula/aula/SAC
http://egap.xunta.es/fichaaula/aula/011
http://egap.xunta.es/fichaaula/aula/SEXP
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http://egap.xunta.es/fichaaula/aula/005
http://egap.xunta.es/fichaaula/aula/004
http://egap.xunta.es/fichaaula/aula/003
http://egap.xunta.gal/fichaaula/aula/002
http://egap.xunta.es/fichaaula/aula/001
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OBRADOIROS E RELATORES

Robótica e codificación

Robótica interactiva na docencia

Obxectivo:

O principal obxectivo deste obradoiro é introducir o campo da robótica interactiva como ferramenta de

gran relevancia para a educación en STEM en nenos/as de educación primaria. Este tipo de robótica

baséase na utilización de dispositivos que permitan unha interacción máis natural do neno co robot,

achegando  así  os  problemas  a  resolver  ó  mundo  real.  Exemplos  deste  tipo  de  interacción  son  o

recoñecemento  de cores,  formas,  caras,  palabras,  etc  por  parte  do robot.  Utilizar  robots  con  esta

capacidade  de  interacción  favorece  a  motivación  do  alumno  que  comeza  na  robótica,  e  ademáis

favorece o plantexamento das solucións ao estar afrontando problemas cun reflexo directo no mundo

real. En lugar de resolver os típicos problemas da robótica educativa de seguir unha liña ou sair dun

labirinto, cunha utilidade limitada no mundo real, os alumnos afrontan outros como seguir as ordes dun

profesor, encontrar obxectos de formas ou cores específicos ou seguir a cara do seu “dono” 

Descrición:

O obradoiro realizarase co robot ROBOBO (http://theroboboproject.com), que utiliza unha base móvil

sinxela xunto cun smartphone que é o que proporciona todas as capacidades de interacción natural

comentadas  anteriormente.  O  smartphone  dota  ó  ROBOBO  de  dúas  cámaras  de  alta  calidade,

micrófono,  altavoz,  pantalla  táctil,  conexión a internet  e un procesador  capaz de executar  funcións

complexas  sen  depender  dun  ordenador  externo.  A programación  do  ROBOBO  farase  utilizando

Scratch, e a dinámica consistirá en plantexar retos similares ós que terían que resolver os alumnos na
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aula,  incidindo  no  uso  das  capacidades  interactivas  do  ROBOBO  para  lograr  a  aprendizaxe  de

conceptos básicos de programación e robótica. A versión de Scratch utilizada é a estándar cunha serie

de  bloques  a  maiores  que  permiten  acceder  ós  sensores  do  smartphone  e  ós  motores  da  base.

Ademáis, estarán a disposición bloques máis complexos que permiten operaciones de alto nivel como

detectar unha cor, unha palabra ou unha cara de forma directa. 

Impartido por Francisco Bellas

Profesor Titular de Universidad en la UDC, docente de robótica en la Facultad de Informática e 
investigador en el campo de la robótica autónoma desde hace más de 15 años. Desde hace 5 años, 
involucrado en diferentes iniciativas de robótica educativa para alumnos de primaria y secundaria: 
organización de la First Lego League Galicia, Scratch Day y hora del código en la Facultad de 
Informática, Campus y Talleres tecnológicos dentro de la UDC, etc. Asimismo, miembro de la empresa 
MINT, spin-off de la UDC dedicada al desarrollo del ROBOBO.

Relacionado: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/06/09/galicia-avanza-robot-
aprende/0003_201606G9P30995.htm

Stop Motion / Animación

Animación en cinco minutos
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Obxectivo:

Tomar contacto coas técnicas básicas para a animación de imaxes con alumnado 

Descrición: 

Procuraremos, a través dunha sesión práctica coas ferramentas que empregamos no CEIP A Lama, dar

a pista introductoria a aquelas persoas que non tiveran nunca experiencia de realización de animación

na aula. Ferramentas indispensables, posibilidades de software a empregar, como nos organizamos, en

que contextos empregamos estas técnicas...

IMPORTANTE PARA OS ALUMNOS: vir coa cámara de fotos que dispoñades, tablet, etc. para ver se a 
poden empregar para facer animación, non todas permiten disparo desde o ordenador, con mando a 
distancia, cable... ou incluso a función no menú disparo a intervalos para facer un Time Lapse. Quen 
poida que traiga trípode.

Impartido por Rafael Sánchez Agustino

Mestre especialista en Educación Musical, con experiencia no ámbito da fotografía, e edición dixital de 
son e imaxe, a produción audiovisual escolar; con diversos recoñecementos en festivais e concursos 
como "Nós tamén Creamos", "Festival Audiovisual Galego: Olloboi" e "OUFF Escola"
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Creatividade / ABP

A conquista do espazo a través das

tablets

 

Obxectivo:

O obxectivo do obradoiro é iniciar aos participantes no uso das tablets mediante o traballo por proxectos

Descrición: 

O obradoiro consistirá na elaboración dun proxecto coa axuda de tablets, no que o tema central será o

espazo exterior. Neste proxecto traballaremos dun xeito transversal as distintas materias coa axuda de

determinadas aplicacións que nos permitirán crear contido dun xeito ameno e moi motivador para o

alumno/a. 

Impartido por Xurxo Cobelas Sobrino:

Diplomado en linguas estranxeiras e enxeñeiro industrial. Fundador e director da plataforma de axuda 
as centros iEscola. Relator en multiples cursos de formación en todos os CFR de Galicia.
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Portafolios dixital / ABP

AGUEIRO: un exemplo práctico de traballo

por proxectos nun ambiente dixital

Obxectivo:

Coñecer as posibilidades da plataforma AGUEIRO para a creación de comunidades educativas virtuais

e o seu uso con distintas metodoloxías de traballo. 

Descrición:

Os participantes experimentarán o proceso completo de creación dunha "comunidade educativa virtual"

(asignación de roles, administración da comunidade, creación e xestión de grupos, ...) así como tamén

unha aplicación práctica de uso da plataforma, cun exemplo real de traballo por proxectos en entornos

dixitais. 

Impartido por Juan Menéndez Rocha: 

Webmaster e actual responsable do proxecto Agueiro. Asesor Abalar na "Xerencia de Proxectos de 
Educación" de AMTEGA, Xunta de Galicia.

Relacionado:

https://www.edu.xunta.es/agueiro/

. 
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Realidade Virtual

Viaxe ao mundo da Realidade Virtual:

Retos, exposicións e storytelling

Obxectivo:

Achegamento ao mundo da Realidade Virtual e á creación de contidos dixitais baseados na plataforma

CoSpaces.  A partir  de sinxelos retos aprenderemos a crear  exposicións  virtuais  e mesmo historias

virtuais interactivas. Finalmente mergullarémonos neses mundos creados e gozaremos coas sensacións

de estar dentro dunha realidade totalmente inmersiva grazas ao uso dos dispositivos móbiles e das

lentes Cardboard. 

Descrición:

1.- Presentación.

2.- Breve introdución á Realidade Virtual. 

3.- Diferenzas entre Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR). Visores.

4.- Recomendacións básicas a ter en conta cando usamos Realidade Virtual

5.- CoSpaces     

RETO 1

RETO 2

RETO 3

6.- Exposición dos resultados finais. Visionado a través das Cardboard/ Dispositivo móbil.

7.- Posibilidades da Realidade Virtual na escolaPadlet colaborativo cos enlaces aos proxectos creados.

.

Indicacións para os participantes

- Levar un dispositivo móbil á sesión ( tableta ou móbil) 
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- Non se necesitan coñecementos previos

- Instalar previamente nos dispositivos CoSpaces e a bateria cargada.

Impartido por Begoña Codesal Patiño:

Mestra de Educación Primaria no CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo. Apaixonada das novas tecnoloxías

e da creación de contidos dixitais a través da Realidade Aumentada, Realidade Virtual e da 

Codificación.

Ludificación

Bricomanía EducAPPtiva

Obxectivo:

Cando se usan dispositivos dixitais dentro do proceso educativo podemos caer na febre da "AppEITIS",

é dicir, intentar buscar unha aplicación que de resposta a un contido e que nos ayude a enriquecer unha

determinada unidade didáctica. En moitas ocasións ou non atopamos unha que o cubra ou non o fai

totalmente da forma que queríamos.

Chegados a ese punto de "baleiro" tecnolóxico non soemos contemplar a idea de construírmos unha 
aplicación "a medida" xa que pensamos que é moi complexo ou que require moito tempo.
Nada máis lonxe da realidade... con ferramentas como TinyTap podemos crear apps que dean resposta 
a contidos educativos co noso propio material (previamente creado o xerado sobre a marcha). Podendo 

12



 escolaTAC Infantil/Primaria

engadir a ese obxectivo básico como é o de aportar a información, outros como o gran potencial 
evocador de coñecemento que supón aprender con obxectos do seu propio ambiente, ou introducir 
reforzos orais tanto para premiar como para intentar orientar cara a resposta correcta aos nosos 
alumnos (unha vantaxe engadida se falamos de alumnos con discapacidade visual)

No obradoiro construiremos diferentes aplicacións/xogos cos que traballar a iniciación á lectura 
mediante discriminación auditiva, asociación fonema-grafema... o razoamento lóxico, secuenciación 
temporal, conceptos espazo temporais... ou calquera outro contido de calquera disciplina con un pouco 
de imaxinación.

Descrición: 

No obradoiro aprenderemos a construír, coa nosa tableta, de forma doada e rápida diferentes 

aplicacións/xogos personalizados cos que traballar na aula (contidos, iniciación á lectura mediante 

discriminación auditiva, asociación fonema-grafema... o razoamento lóxico, secuenciación temporal, 

conceptos espazo temporais... ) con interesantes opcións para a atención á diversidade e sempre 

aderezadas con un pouco de imaxinación. 

 

Impartido por Abraham Alonso:

Desde 1998 estivo ligado a centros de innovación educativa e especializado en TAC (Tecnoloxías para a
aprendizaxe e o coñecemento) sobre todo en mobilidade aínda que tamén coordinou proxectos con VR 
(Realidade Virtual) e impresión 3D. 
Coordinador TIC e profesor de Secundaria no Colexio Cardenal Xavierre de Zaragoza ademais de 
Formador de formadores en diferentes eventos a nivel nacional.
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Xeolocalización

Xeolocalización na aula

Obxectivos:

Amosar as posibilidades que ofrece a xeolocalización para enriquecer actividades ordinarias de aula.

Contextualizar no espazo (e/ou no tempo) contidos de diversas áreas.

Descrición:

O  obradoiro  consistiría  primeiramente  nunha  breve  introdución  ó  mundo  da  xeolocalización,  e  a

presentación  de  distintos  exemplos  de  uso  da  mesma  en  distintas  actividades  de  aula  (non

necesariamente  do  ámbito  da  xeografía  e  as  ciencias  sociais).  Posteriormente  se  encargaría  ós

asistentes a elaboración dun pequeno traballo práctico (xeoetiquetado, deseño de ruta, localización de

puntos,...),  coa axuda dalgunha aplicación de uso sinxelo,  e enmarcado nun suposto didáctico.  Os

últimos minutos se dedicarían a recapitular, a dúbidas e comentarios. 

Impartido por Fran Casal:

Director do CEIP Torre_Illa (Illa de Arousa). Licenciado en Ciencias da Educación (Pedagoxía, 
especialidade Orientación), pola UNED e  Experto universitario en Educación Vial para Profesores.
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Atención á diversidade

DiversiTAC: Xogamos coa tecnoloxía como apoio

na diversidade

 

Obxectivos:

Experimentar con algúns dispositivos de utilidade para alumnado con Diversidade Funcional. 

Descrición: 

Organizacion por recunchos:

- Traballando con etiquetas RFID, podemos crear contornas de traballo educativo para interactuar co 
ordenador/tablet mediante obxectos reais. Así o alumnado traballa con maior autonomía contidos menos 
abstractos e mais significativos
- Kinect. Movemonos co Pictogram Room e Kinect Adventures para traballar o movemento e a percepción 
do noso corpo
- Sentimos o tacto: Makey Makey é un circuito que podese conectar caseque con calquer obxecto e 
convertilo nun dispositivo táctil de entrada que permite controlar un cursor o facilitar a navegación.
- Apps que permiten personalizar contidos na tablet: Kids Place, Sígueme, Pictodroid, Quoty
- Divertímonos coas máquinas: Altofalantes sónicos, tipos de enerxías, bola de movementos.

Impartido por Felo Couto Escanciano:

Mestre e Dinamizador TIC no CEE Ntra Sra de Lourdes - Investigando cada día en tecnoloxías aplicadas ao 
ensino que melloren o proceso de aprendizaxe.
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Ludificación / Realidade Aumentada / ABP

Ludificando a aprendizaxe: A

motivación inicial da ABP como clave

para disfrutar a aprendizaxe

Obxectivos:

Coñecer as posibilidades dos dispositivos móbiles (mobile learning) nas aulas. 

Introducir o xogo (gamificación) na aula.

Coñecer a importancia da motivación na Aprendizaxe Baseada en Proxectos (ABP).

Dar estratexias e pistas para implementar ferramentas TIC nesas motivacións gamificadas.

Descrición:

Presentarase unha motivación inicial en formato de xogo que os profesores, por equipos, deberán de

realizar.  A motivación deberá de realizarse en mobilidade polas instalacións e cos seus dispositivos

móbiles. Tras esa proposta inicial volverase ao salón para facer suxestións e propostas de ferramentas

para motivar as nosas actividades de aula.

Información para os participantes:

Traballaremos cos dispositivos móbiles dos participantes cun lector de códigos QR (recoméndase  I-
nigma) e a aplicación Aurasma (dados de alta na aplicación).

Impartido por Raúl Diego:

Raúl Diego traballa por metodoloxía ABP na aula e utiliza gamificación como motivación, como tarefas 
de proxectos ou como produto final dos seus proxectos. “Aumenta Cantabria” é un proxecto de traballo 
que tiña como produto final a creación dun xogo de realidade aumentada polo que recibiu recentemente
o “Premio Nacional de Educación pola utilización das TIC na aula”
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CONTROIS DE ASISTENCIA E ESCOLLA DE OBRADOIROS

Haberá catro controis por código de barras ás 9:45, 14:00, 16:00 e ás 20:00 horas. 

Tamén haberá que asinar na entrada de cada obradoiro.

O luns 13 de marzo abrirase a aula virtual do curso: 

https://www.edu.xunta.es/platega2/course/view.php?id=521 onde terán que escoller os catro obradoiros 

a desenvolver durante a xornada do 25. As prazas por obradoiro son limitadas. De non facer a escolla 

seranvos asignados os obradoiros de oficio entre os que teñan prazas libres.

A escolla de obradoiros estará aberta ata o martes 21 de marzo ás 23:55 horas.

O venres 24 de marzo pola tarde publicarase o listado de asistentes cos obradoiros que

ten asignados. Este listado estará igualmente exposto no Hall da EGAP o propio día de

celebración de escolaTAC (sábado 25).
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