
ANEXO I 

  

Denominación da 
praza 

Nº. de prazas Requirimentos Destino Funcións 

Apoio ós centros 
docentes na 
implantación das 
novas tecnoloxías e 
servizos educativos 
segundo o Proxecto 
Abalar 

5 Coñecementos das tecnoloxías 
informáticas no nivel de usuario 
avanzado incluíndo entre outros a 
capacidade de instalar e configurar 
equipos informáticos en rede e os 
seus dispositivos periféricos. 
Coñecemento das ferramentas 
informáticas incluíndo a súa 
instalación. 
Coñecemento das ferramentas e 
tecnoloxías empregadas en 
Internet e as súas posibilidades de 
utilización no contorno educativo. 

Secretaría Xeral. 
Situados fisicamente 
nos CFR e seccións 
seguintes:, Carballo, 
Ortigueira , Ferrol, 
Ourense e 
Pontevedra 
 

Soporte in situ e 
asesoramento na 
instalación e utilización dos 
servizos educativos que se 
lles ofertan ós centros 
educativos. 
Soporte técnico in situ á 
infraestrutura informática e 
de comunicacións 
resolvendo as incidencias 
dos centros docentes da 
súa zona en coordinación 
coa unidade de atención a 
centros (UAC). 
Apoio e atención ós centros 
docentes da súa zona con 
relación a calquera 
aplicación de informática 
corporativa (bibliotecas, 
xestión económica, 
inventarios ....) implantada o 
por implantar neses centros. 
Asesoramento sobre as 
necesidades de formación 
do persoal dos centros 
docentes en relación cos 
servizos educativos 
ofertados. 

Asesoría Abalar 3 Experiencia na administración de 
plataformas de e-learning, 
publicación dinámica de contidos 
web, servizos de intranet.  
Coñecementos de contornos 

Secretaría Xeral 
(Santiago de 
Compostela) 

Administración e 
desenvolvemento de 
servizos no marco do 
Proxecto Abalar nos centros 
educativos non 



LAMP. universitarios dependentes 
da Consellería de 
Educación e Ordenación 
Universitaria e. 

Asesoría Abalar 4 Experiencia en análise e 
programación de aplicacións web 
dinámicas. 
Experiencia en traballo en equipo. 
Coñecementos de programación 
en J2EE. 
Coñecementos de programación 
en PHP. 
Coñecementos de programación 
en Oracle. 

 

Secretaría Xeral 
(Santiago de 
Compostela) 

Desenvolvemento de 
aplicacións web da 
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria. 
 

Asesoría de contidos 
educativos Abalar 

4 Ámbito técnico 
. Coñecementos sobre os 
estándares: catalogación LOM, 
accesibilidade de AA e 
empaquetado SCORM dos recursos 
educativos. 
. Coñecementos sobre xestión e 
mantemento de xestores de 
contidos (CMS) e contornos virtuais 
de aprendizaxe(LMS). 
.Coñecementos sobre ferramentas 
de autor de aplicacións para a 
creación de contidos e recursos 
educativos. 
. Experiencia no deseño conceptual 
dun sitio web: estrutura, 
navegabilidade e deseño visual 
 
Ámbito metodolóxico e de 
aplicación nas aulas 
. Experiencia na dinamización, 

Dirección Xeral de 
Educación, 
Formación 
Profesional e 
Innovación educativa 
 (Santiago de 
Compostela) 

Ámbito técnico 
. Recompilación e adaptación 
de materiais e recursos 
educativos para a súa posta 
en valor. 
. Catalogación e publicación 
de contidos educativos. 
. Integración dos recurso sen 
contornas de aprendizaxe. 
. Asesoramentos obre a 
explotación dos recursos nas 
webs/aulas virtuais dos 
centros. 
.Xestión, mantemento e 
dinamización dos recurso de 
usuarios da plataforma de 
contidos educativos. 
 
Ámbito metodolóxico e de 
aplicación nasa ulas. 
. Elaboración de guías de 



xestión e aplicación nas aulas de 
programas de innovación educativa 
en relación á integración das TIC. 
. Coñecemento das singularidades 
tecnolóxicas dos centros educativos 
galegos 
.Participación en redes de escolas 
que integradas en proxectos e 
grupos de traballo de potenciación 
das TIC. 
.Experiencia á hora de utilizar as 
TIC na preparación de material 
didáctico para apoiar as prácticas 
pedagóxicas. 
. Coñecemento sobre ética e 
seguridade na rede. Bos usos, 
protección de datos e propiedade in 
propiedade industrial. 
 
Ámbito recursos 
. Coñecemento e experiencias de 
iniciativas europeas e nacionais que 
fomentan o intercambio de 
materiais educativos. 
. Coñecemento e experiencias en 
iniciativas e proxectos de creación 
de contidos educativos. 
 

boas prácticas na integración 
de recursos TIC. 
. Asesoramento á hora de 
integrar os recursos na 
programación de actividades 
diaria de as necesidades 
formativas derivadas. 
 
Ámbito recursos 
. Dinamización de 
convocatorias de premio de 
recoñecemento á creación 
de materiais educativo e 
boas prácticas. 

 


