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a) Xustificación do proxecto

A implantación das novas tecnoloxías da información e da comunicación na sociedade 
actual é xa unha realidade. As posibilidades que a rede e as comunicacións ofrecen 
fanse  extensivas  a  actividades  cotiás  como o  traballo,  a  educación  ou  o  lecer.  A 
utilización masiva do correo electrónico, a procura de información e compartición de 
recursos en rede, as ferramentas e aplicacións informáticas e as solucións móbiles sen 
cables fan posible esta nova sociedade da información e a comunicación.

Mais nesta nova sociedade está a producirse tamén a chamada brecha dixital, unha 
realidade que se observa nos niveis de uso ou aceptación das TIC por idades, sexos, 
condición socio-económica e ata zona de residencia.

Neste contexto, as TIC deberan de entrar necesariamente a formar parte do contorno 
educativo a diferentes niveis convertíndose nun recurso e obxectivo pedagóxico de 
importancia. 

Como ferramentas para o traballo docente, permiten axilizar e mellorar os procesos de 
ensino e aprendizaxe. 

Son obxecto de estudo en materias como informática e de forma complementaria nas 
materias  onde  os  fundamentos  destas  tecnoloxías  incorpóranse  directa  ou 
indirectamente ao currículo (matemáticas, tecnoloxía, etc)

Son ferramentas de apoio e atención á diversidade e teñen demostrado a súa eficacia 
na educación de alumnos e alumnas con dificultades de aprendizaxe ou con diferentes 
discapacidades.

As TIC no contorno do noso centro

O noso centro sitúase nunha zona de carácter rural ou ruro-urbana (pola proximidade 
dos núcleos de Ferrol e Narón).

Vista de San Sadurniño en Google Earth



A repercusión e utilización das TIC 
neste  contorno  resulta  escasa  ou 
deficiente  debido  ás  dificultades 
técnicas  para  facer  chegar 
conexións  de  banda  ancha  a 
moitos fogares da zona e ata para 
instalar conexións por moden RTB, 
pola  existencia  de  numerosas 
instalacións  de  telefonía  rural  en 
funcionamento. 

As características socioeconómicas 
e  culturais  do  contorno  familiar 
inciden  no  baixo  nivel  de 
alfabetización  tecnolóxica  que  se 
aprecia en boa parte do alumnado acentuado pola brecha dixital existente nas súas 
familias que, ou son refractarias a este tipo de novidades ou ata as descoñecen por 
completo. Isto repercute directamente no número de ordenadores e outras tecnoloxías 
instaladas nos fogares do noso contorno,  sensiblemente inferiores á media que se 
daría nun contexto urbano. A grande dispersión da poboación contribúe a dificultar 
tamén esta situación.

Aínda que certas tecnoloxías asentadas como a televisión e a boa implantación dos 
sistemas de telefonía móbil mitigan lixeiramente o nivel de descoñecemento e uso das 
TIC na nosa comarca, non é menos certo que a situación é deficitaria no que se refire 
ao uso e aprovechamiento consciente de boa parte das mesmas. O único punto de 
libre  acceso a internet  é  a  biblioteca pública  do  concello,  que resulta  insuficiente 
debido á dispersión do alumnado.

Ante esta situación, o CPI de San Sadurniño é o referente obrigado da E-inclusión na 
comarca, xa que resulta ser o espazo con maior dotación de medios e o único no que 
todos os alumnos e alumnas téñenos  á súa disposición.  É  por  isto  que unha boa 
implantación das TIC no noso centro é esencial para lograr afrontar os retos que esta 
nova sociedade impón. Perder o tren tecnolóxico supoñería para os nosos alumnos 
unha  pérdida  importante  de  coñecemento  e  polo  tanto  unha  redución  das  súas 
posibilidades  para  realizarse  e  competir  en  igualdade  de  condicións  ao  afrontar 
estudos superiores ou buscar emprego.

Conscientes destes retos, perseguimos a capacitación do noso alumnado no uso das 
novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación que lles servirán para integrarse 

Fonte: www.observatoriogalicia.org

http://www.observatoriogalicia.org/
http://centros.edu.xunta.es/cpidesansadurnino/web/


na sociedade actual. Neste camiño leváronse a cabo en cursos anteriores actividades 
de  formación do  profesorado  a  nivel  básico,  xa  que  somos conscientes  de  que  a 
adecuada formación dos docentes repercute máis no éxito dos nosos obxectivos que a 
disponibilidade dos medios técnicos.

Un problema resolto foi a falta de dotación material no centro de primaria que carecía 
no seu momento de conexión a internet e de ordenadores para o traballo docente. 
Para este fin dispúxose un aula de 10 ordenadores, vídeo e proyector multimedia que 
se sufragou co orzamento de funcionamento ordinario do centro para o ano 2005.

Tamén  se  instalou  un  ordenador  na  aula  de  pedagoxía  terapéutica  e  pediuse  un 
ordenador  portátil  para  unha  alumna  con 
resto de visión á que na actualidade estáselle 
ensinando á utilizalo con síntese de voz para 
manexar internet.

Durante  o  curso  actual  participamos  no 
grupo  de  traballo  "Aplicacións  do  software 
libre e instalación de terminais lixeiras nun 
aula  de  ensino",  na  que  se  fixo  unha 
recopilación de aplicacións libres de interese 
educativo e traballouse con algunhas delas 
para  realizar  unidades  didácticas  sobre  a 
plataforma GNU/Linux. 

Traballamos  tamén  na  instalación  dun 
servidor  de terminais  lixeiras  usando a distribución  Ubuntu e  LTSP (Linux Terminal 
Server Project) para montar unha pequena aula informática para Educación Plástica e 

Visual  reciclando  a  tal  fin  varios 
ordenadores anticuados (Pentium 166 
con 32 e 64 Mb de RAM). Está aula 
comezará a funcionar durante o curso 
2006 – 2007.

A  páxina  web do  centro  foi  outra 
tarefa que iniciamos e que esperamos 
mellorar  e ter  plenamente operativa 
no vindeiro curso. 

Neste  caso  instalamos  o  xestor  de 
publicación  en  web  Spip de  licenza 
GPL para facilitar   edición e xestión 
de  contidos  a  toda  a  comunidade 
educativa.

Aula de odenadores de primaria

Aula de terminais lixeiras con odenadores reciclados

en educación plástica e visual

A páxina web do centro está tomndo forma 

Aula de informática de secundaria

http://www.gnu.org/licenses/gpl.es.html
http://www.spip.net/
http://centros.edu.xunta.es/cpidesansadurnino/web/
http://www.ltsp.org/
http://www.ubuntu.com/
http://www.linux.org/
http://www.gnu.org/


Profesorado  do  centro  participou  tamén  no  curso  de  formación  a  distancia 
"Elaboración  de materiais con Java Clic" a tavés do entorno PLATEGA ( Plataforma de 
Teleformación Galega).

En definitiva, a oportunidade que nos brinda este proxecto sería un paso importante 
para  seguir  na  dirección  que  xa  iniciamos  pero  coa  intención  de  asentalo  e 
consolidalo,  de forma que represente un estímulo para a innovación pedagóxica e 
metodolóxica que nos permita chegar a todo o alumnado e alcanzar os obxectivos de 
E-inclusión e competencia nas TIC que desexamos para eles. 

B) Obxectivos a curto e longo prazo

A curto plazo

● Instalar un servidor para a intranet con software libre
● Mellorar a web do centro e fomentar o seu uso pola comunidade edcativa
● Implantar ferramentas para xestión de contidos, E-learning e información 

en rede.
● Reutilizar e reciclar equipos anticuados para usalos como terminais 

lixeiras contra o servidor da intranet
● Facilitar o acceso ás TIC a tódolos alumnos e alumnas
● Establecer novas canles de comunicación entre alumnos e alumnas, pais 

e nais e profesorado
● Fomentar o uso das novas tecnoloxías como ferramenta docente
● Apoiar e formar ao profesorado no uso das TIC

A longo plazo

● Integrar efectivamente as TIC no proceso  de ensino e aprendizaxe
● Concienciar ao alumnado e ao personal docente das vantaxes de 

empregar GNU/Linux e software libre
● Facilitar o acceso a toda a comunidade educativa á información, recursos 

e servicios que se implanten
● Propicar a renovación mtodolóxica e a innovación educativa
● Rachar cos efectos da chamada brecha dixital tanto no profesorado como 

no alumnado procurando un nivel óptimo de alfabetización tecnológica
● Promover experiencias multidisciplinares e o intercambio de 

coñecemento dentro e fóra do noso centro

C) Desenvolvemento do proxecto

Para incorporar con éxito as TIC no centro podemos contemplar os seguintes aspectos:

● O ámbito técnico e de equipamiento.

● A difusión do proxecto na comunidade escolar e a formación dos docentes.

● O deseño de contidos, unidades didácticas e actividades empregando as TIC.

● A posta en práctica das actividades co alumnado atendendo especialmente ao 
aspecto educativo e á atención á diversidade.

http://www.linux.org/
http://www.gnu.org/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html


De forma xeral o proceso sería:

1ª fase

Instalación e confguración do servidor de intranet cos seguintes servicios 
iniciais:

● Servidor dhcpd para configuración automática dos clientes de rede.
● Servidor ssh (para administración remota).
● Servidor web e de bases de datos (Apache, php, mysql).
● Servidor de correo (postfix) e listas de correo (GNU mailman).
● Servidor ftp, nfs, e samba para intercambio de ficheiros, materiais 

didácticos e documentos.
● Servidor gráfico gdm con tftp e ltsp para a utilización de clientes lixeiros. 

Os clientes accederían dende calquera aula do centro a escritorios 
personalizados por niveis con aplicacións educativas seleccionadas para 
infantil primaria e secundaria.
O profesoado dispoñería de ferramentas de traballo e de creación de 
actividades
Os pais e nais espoñerían de información xeral do centro e a realización 

de consultas e peticións.
● Instalación de un sistema web de E-learning (Claroline ou Moodle).
● Posibilidade de engadir servicios como irc (chat), acceso a fondos 

bibliotecarios, etc.
● Mellora e posta en funcionamento da páxina web do centro
● Utilización e manexo dos servicios e aplicacións polo profesorado e 

alumnado

2ª  fase

● Recuperación de ordenadores anticuados para  para o uso como clientes 
lixeiros.

● Instalación no centro de dous puntos informativos públicos
● Instalación de clientes lixeiros fixos
● Organización de materiais, aulas e puntos de acceso.
● Configuración de equipos (terminais e portátiles) como recursos móviles 

de acceso
● Campaña de información na comunidade escolar
● Actividades de formación para profesorado
● Deseño de actividades por materias e interdisciplinares e integración no 

currículo
● Realización e posta en práctica de actividades e unidades didácticas

Contidos e actividades xerais
Profesorado

Contidos Actividades
GNU/Linux e o software libre Posta en común das fundamentos do software 

libre
Terminais lixeiros Posta en marcha e resolución de pequenos 

problemas do incio

http://moodle.org/
http://www.claroline.net/
http://www.ltsp.org/
http://packages.debian.org/stable/net/tftpd-hpa
http://www.gnome.org/projects/gdm
http://us1.samba.org/samba/
http://nfs.sourceforge.net/
http://vsftpd.beasts.org/
http://www.list.org/
http://www.postfix.org/
http://www.mysql.com/
http://www.php.net/
http://www.apache.org/
http://www.openssh.com/
http://developer.berlios.de/projects/dhcpcd/


Contidos Actividades
Escritorios en terminais lixeiros  (gdm) Manexo, configuración e personalización dun 

escritorio de terminal
Aplicacións de escritorio en terminais 
lixeiros

Manexo de aplicaciós básicas (Xestión de 
ficheiros, aplicacións de oficiña, mulimedia, 
internet e correo)

Aplicacións educativas Manexo das principais aplicacións educativas 
adecuadas ao nivel do alumnado

Servidores de ficheiros Acceso aos cartafois compartidos e 
compartición de documentos e aplicacións

Caixa do correo en intranet Configuración da aplicación de correo. Envío e 
recepción de mensaxes con ficheiros adxuntos

Listas de correo en intranet Envio, e recepción de mensaxes a listas de 
correo

E - learning Realización de actividades e unidades 
didácticas en web. Seguemento, atención e 
avaliación das mesmas

Páxinas web Realizar unha páxina web estática sinxela. 
Manexar o xestor da páxina web do centro 
para actualizar informacións e contidos

Ferramentas educatvas Catalogación e manexo de ferramentas de 
creación de contidos educativos. (Jclic, Hot-
patatoes, webquest, squeak, etc)

Aplicacións de apoio á diversidade Manexo de aplicacións para alumnos con 
necesidades especiais ou dificultades de 
aprendizaxe 

Transversalidade Facer propostas de traballo multidisciplinares 
aportando materiais, contidos e exercicios 
para realizar na plataforma de aprendizaxe 
web

Metodoloxía

Realizaranse sesións de traballo periódicas eminentemnte prácticas nas que se 
traballen cuestións concretas de forma sinxela e eficaz.

Empregaranse as ferramentas TIC para realizar o traballo en rede empregando a 
Intranet do centro.

Deseñaranse tutoriais, cursos e actividades no contorno  E-Learning de maneira 
que os docentes asumirán o papel de alumnos.

Os conceptos e procedementos terán sempre un enfoque xenérico, sen incidir 
en exceso os aspectos particulares de cada ferramenta e resaltando os aspectos 
comúns de ferramentas con funcionalidades similares.

Avaliación

Levarase a cabo unha autoavaliación do proceso na que os departamentos ou 
equipos de ciclo realizarán unha  valoración puntual das experiencias levadas a 
cabo,  dos  resultados  obtidos  e  os  cambios  a  realizar  nos  cursos  próximos. 
Indicaranse  tamén os  instrumentos  tecnolóxicos  postos  en práctica:  páxinas 
web visitadas, programas que existen no mercado ou na rede que incorporen as 
novas  tecnoloxías,  etc.  Conseguirase  así  a  confección  dun  listado  de 
instumentos a empregar na práctica docente.

http://www.gnome.org/projects/gdm


Desenvolveranse tamén medidas de mantemento dos programas e do software, 
así  como da organización dos diferentes espacios,  de xeito que exista unha 
continuidade do proceso-aprendizaxe normalizada.

Contidos e actividades xerais
Alumnado

Contidos Actividades
GNU/Linux e o software libre Posta en común das fundamentos do software 

libre
Terminais lixeiros Posta en marcha 

Escritorios en terminais lixeiros  (gdm) Manexo básico,  e personalización dun 
escritorio de terminal

Aplicacións de escritorio en terminais 
lixeiros

Manexo de aplicaciós básicas (Xestión de 
ficheiros, aplicacións de oficiña, mulimedia, 
internet e correo)

Aplicacións educativas Traballo con aplicacións educativas adecuadas 
ao nivel do alumnado

Servidores de ficheiros Acceso aos cartafois compartidos e 
compartición de documentos e aplicacións

Caixa do correo en intranet Configuración da aplicación de correo. Envío e 
recepción de mensaxes con ficheiros adxuntos

Listas de correo en intranet Envio, e recepción de mensaxes a listas de 
correo

E - learning Utilización da conta de usuario. Traballo en 
tarefas e actividades educativas en web

Páxinas web Realizar unha páxina web estática sinxela. 
Internet Procura de informacións, documentos e 

recursos que complementen, amplien ou 
apoien os contidos e exerccios a traballar na 
materia

Metodoloxía

Teranse en conta as TIC como ferramenta pedagóxica de relevancia no proceso 
de ensino e aprendizaxe, mais nunca como un fin en si mesmo.

Empregaranse ferramentas TIC na procura de mellorar a tarefa educativa e a 
motivación dos alumnos e alumnas.

Traballaranse contidos sinxelos e prácticos que resalten as funcións comúns ás 
distintas aplicacións e sistemas.

O proceso de ensino-aprendizaxe  en cada área é distinto, polo que a utilización 
das  TIC  tamén  vai  ser  diferente.  Pero  existen  uns  aspectos  metodolóxicos 
comúns  en  todas  as  materias,  que  sinalamos  a  continuación,  e  que  serán 
empregados dependendo da materia e da idade dos alumnos.

Busca de información: 
Este é un dos puntos fundamentais das TIC. Unha busca de información, que se 
realizará tanto individualmente como en grupos, que irá dirixido á realización de 
traballos e actividades, ampliación de coñecementos, ... Internet é a maior fonte 

http://www.gnome.org/projects/gdm


de información que  a  humanidade ten  hoxe en día.  Hoxe podemos acceder 
dende calquera punto do mundo ao dato máis insignificante. É importante, polo 
tanto, ensinar aos alumnos a buscar datos na rede.

Pero  non  ten  que  ser  só  buscar  unha  páxina  no  buscador  porque  a 
cantidade de información obtida pode ser grande pero tamén contradictoria. 
Teremos  que  ensinar  aos  alumnos  a  seleccionar  e  discriminar  as  distintas 
informacións que están a recibir.

Un último paso sería lograr que os alumnos sexan críticos con toda a 
información recibida, de xeito que formen a súa propia opinión sobre cada un 
dos temas a tratar.

Dependo das materias este proceso de busca de información fará máis 
fincapé en cada un destes aspectos.  É distinto buscar información sobre un 
teorema matemático, que terá unha única formulación, que estar tratando un 
tema de historia que pode ter interpretacións distintas, segundo a fonte que o 
subministre.

Realización de traballos, actividades e proxectos:

A busca de información non pode quedar nunha mera busca de datos. A 
información hai que utilizala e haberá que aprender a utilizala. A elaboración de 
traballos, actividades e proxectos é o camiño para conseguilo.

Estas  tarefas  desenvolveranse  usando  os  distintos  recursos  que  nos 
ofrecen as TIC: procesadores de textos, programas de deseño, follas de cálculo, 
...  Ademais  poderanse  facer  dun  xeito  individual  ou  grupal,  dependo  dos 
obxectivos trazados en cada unha delas.

Os traballos realizados polos alumnos poderán ser incorporados a páxina 
Web  do  Centro  o  que  suporía  unha  motivación  para  eles,  que  influirá 
positivamente no proceso de aprendizaxe.

Uso de programas, vídeos e xogos educativos:

Hai unha grande cantidade de software educativo ao que se pode recorrer 
para  o  desenvolvemento  das  clases.  Software  que,  ademais,  se  adapta  ás 
necesidades  educativas  de  calquera  alumno  xa  que,  na  súa  maioría, 
contemplan un amplo abano de niveis educativos, o que fai  que un mesmo 
programa poida servir  para  atender  as  necesidades  educativas  de todos  os 
alumnos  duna  clase  e  que  cadaquén  poida  avanzar  a  un  ritmo  distinto, 
respectando en maior medida a diversidade. 

Como é lóxico cada área terá programas distintos (e haberá que buscar 
os que máis se adapten ás necesidades dos nosos alumnos), que centrarán a 
súa atención sobre aspectos diferentes utilizando un sen fin de metodoloxías.

Avaliación

Realizarase unha avaliación inicial na que se fará un diagnóstico do nivel de 
coñecemento e das necesidades educativas

Se fomentará un proceso de autoavaliación continua na que o alumnado faga 
unha análise crítica centrada nas posibilidades,  vantaxes ou dificultades que 
atope no uso das TIC

A avaliación procesual valorará o grado de adecuación dos resultados obtidos 
en cada actividade en relación cos obxectivos marcados e do correcto uso das 
ferramentas TIC empregada



Na avaliación final farase un balance global dos resultados obtidos no proceso 
educativo, o grado de cumprimento dos obxectivos, as necesidades e carencias, 
os erros e acertos e, en definitiva; unha valoración completa do correcto uso 
das ferramentas TIC

Actividades por materias

A integración das TIC no currículo realizarase de dous xeitos:

a) Dun xeito puntual naqueles temas dos que se dispoña de materias didácticos 
TIC apropiados.

b) Sistematicamente, planificando unha secuenciación de actividades, tendo en 
conta as programacións de cada materia.

Unha posible secuenciación de actividades para Infantil e Primaria sería:

Educación infantil  

● Acendido e apagado do ordenador. 
● Manexo do rato: movementos do rato e do cursor. 
● Ensino do teclado. 
● Utlización de programas educativos: Trampolím, Pipo, Jclic, Primeros 

Pasos e recursos educativos da web da Xunta  

Primeiro ciclo de primaria  

● Acendido e apagado  (para os que non o coñecen) 
● Manexo do rato.
● Utilización de programas didácticos: Jclic, Pipo, Santillana, SM, Primeros 

Pasos  e recursos educativos da web da Xunta
● Primeiras nocións dun procesador de textos. 

 Segundo ciclo de primaria  

● Utilización de programas didácticos: Jclic, Santillana, SM,...
● Iniciación ao manexo do procesador de textos.
● Comezo de navegación por Internet. 

Terceiro ciclo de primaria  

● Utilización de programas didácticos: Jclic, Santillana, SM, e recursos 
educativos da web da Xunta...

● Utilización do procesador de textos.
● Navegación por Internet: busca de información.

   * No ANEXO I   deste documento inclúense as propostas metodolóxicas, actividades, contidos 
e avaliación por materias da ESO.

D) O tratamento da diversidade

A  presenza  no  noso  centro  de  alumnos  con  NEE  temporais  e  permanentes  fai 
necesario que este proxecto considere a este tipo de alumnado e dea resposta ás súas 



necesidades apostando por unha ensinanza integradora e inclusiva.

As  novas  tecnoloxías  son  fundamentais  con  este  tipo  de  alumnos  xa  que  é 
relativamente fácil traballar cos alumnos e alumnas ao nivel e ritmo que precisen e 
por tanto se melloraría a súa atención. Ademais se apostamos por unha educación 
integradora  e  inclusiva  deberemos  procurar  que  tódolos  alumnos/as  participen  en 
tódalas  áreas  de  coñecemento  aprendendo  na  medida  das  súas  posibilidades, 
participando en situacións de aprendizaxe interesantes, axeitadas e significativas que 
se  adaptan  ás  diferencias  individuais  e  ademais  socializadoras,  que  favorezan  a 
aceptación e o sentimento de pertencer a un grupo.

No momento actual  estase a traballar  cunha alumna co programa de lectura para 
alumnos con síndrome de Down  Primeros pasos que  contempla o uso das TIC con 
aplicacións informáticas de logopedia e con actividades específicas feitas có CLIC.

Tamén empregamos as TIC na atención de unha alumna con resto de visión para a que 
se solicitou un ordenador portátil que lle permite tranballar coa aplicación Jaws. 

Temos previsto o uso de diversas ferramentas informáticas na atención de alumnos 
con problemas de dislexia, e outras dificultades de apredizaxe.

Pretendemos  usar  as  TIC  como  un  medio  máis  de  integración  cos  seguintes 
obxectivos:

● Facilitar todo tipo de comunicación sin barreiras.
● Ofrecer un amplo abano de posibilidades onde elexir a información que 

interese.
● Acceder a información multimedia, posibilitando unha integración de linguaxes 

icónico – verbal, visual – auditivo e estático – dinámico.
● Organizar a información cunha estructura máis adaptada ás necesidades e 

intereses dos usuarios.
● Conseguir determinadas destrezas na xestión e na utilizacións dos medios 

informáticos relacionados fundamentalmente co coñecemento  e uso das 
Tecnoloxías da Información e da Comunicación.

● Posibilitar a realización personal no mundo das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación permitindo o perfeccionamento e a ampliación dos 
coñecementos adquiridos

AS TIC E A IGUALDADE DE XÉNERO

É  un  feito  constatado  que  no  uso  das  novas  tecnologías   o  número  de  usuarios 
mulleres é moi inferior ó dos homes; múltiples son as  as causas pero entre elas está 
en que tiveron e teñen  menos oportunidades  reais de acceder ó seu uso.
É a escola , en concreto a escolaridade obligatoria, o tempo e o espacio en donde se 
pode asegurar que as rapazas e rapaces teñan as mesmas ocasións de acceder a esta 
nova  alfabetización  do  mundo  actual,  sen  discriminación   e  en  igualdade  de 
condicións.
Polo  tanto  o poder  desenvolver  o  presente proxecto contribuiría  a  dar  un impulso 
tamén  á procura da igualdade entre homes e mulleres.

AS TIC E O FOMENTO DOS VALORES DEMOCRÁTICOS E A CONVIVENCIA

Xóvenes de diferentes países europeos elaboraron os “Estatutos Europeos para os 
centros educativos democráticos sen violencia” no que se inclúen  aqueles valores e 
principios incluídos na “  Convención do Consello de Europa para a protección dos 

http://clic.xtec.net/es/index.htm


Dereitos Humanos e Liberdades Fundamentais

O   punto  7  destes  estaturos  di  o  seguinte:  “O  centro  educativo  forma  parte  da 
comunidade local. A cooperación e o intercambio da información con outras entidades 
locais son esenciais para a prevención e resolución dos problemas.”

O  uso  das  TIC   por   parte  do    centro  escolar  é  un  elemento  que  axilizaría  o 
intercambio  de  experiencias  sobre  plans  de  convivencia  con  outros  centros, 
coordinación  cos  servicios  sociais,  cos  servicios  de  saúde,  ...no  sentido  de  aunar 
esforzos na procura do fomento de valores democráticos e de prevención da violencia.

AS TIC NA POTENCIACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR

A informatización da biblioteca escolar resulta imprescindible para axilizar e optimizar 
a  xestión  do  catálogo  e  préstamo.  Como  obxectivo  prioritario  contémplase  a 
instalación do programa do Proxecto Meiga  que permite ademáis participar na rede 
galega de bibliotecas.
A biblioteca é tamén o espacio adecuado para situar puntos fixos de traballo en rede, 
para a consulta do catálogo e para procurar información en internet. Por este motivo, 
se  instalarán  progresivamente  os  equipos  informáticos  necesarios  para  satisfacer 
estas necesidades.

E) A utilización dos recursos TIC existentes no centro en beneficio do 
proxecto

Os recursos principais que temos no centro son:

● Aula de informática e audiovisuais de primaria (12 postos)
● Aula de informática de secundaria (15 postos)
● Aula de terminais lixeiras con GNU/Linux de Educación Plástica (8 postos)
● Medios audiovisuais na aula de Música
● Catro equipos portátiles para uso do profesorado (e o almnado de requerilo)
● Dous cañóns de video (Un para primaria e outro para secundaria)

Ademáis temos outros medios como equipo de música e de son con mesa de mezclas 
e amplificación, cámara de video, cámara de fotografía dixital, dvd e video.

O centro planificará a utilización destes medios respetando o horario das materias que 
se imparten nalgúns destes espacios (Informática, E. Plástica, Música) e establecendo 
quendas  ou  horarios  de  uso  que  cubran  o  total  do  horario  escolar  para  o 
aproveitamento  dos  recursos  nas  actividades  relacionadas  coas  TIC  que  se 
planifiquen.

F) A organización dos espacios no centro

Ademáis de contar para o roxecto das TIC coas aulas e recursos anteriores temos 
previstas as seguintes accións:

● Creación de puntos de acceso fixos. Reciclaremos e reutilizaremos recursos 
informáticos anticuados como terminais lixeiras  a situar nos lugares que se 
conidere oportuno dando prioridade  facilidade de de acceso a toda a 
comunidade educativa e á atención á diversidade.

● Instalación de puntos de información e acceso públicos. Dispoñeremos un punto 
de acceso público no edificio de primaria e outro no de secundaria. Serán 
terminais lixeiras con información estática e acceso á paxina web do centro sen 
posibilidade de utilización do sistema operativo nin de acceso aos recursos da 

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Portada.aspx


intranet. 
● Configuración de recursos móbiles. Crear unha pequena infraestructura de 

equipos portátiles configurados e dispostos para trabaar en internet, e intranet, 
como terminais lixeiras e como recurso audiovisual. O uso destes equipos 
estará organizado por quendas ou por peticións de uso.

● Organización dos recursos e aulas existente. Mantemento e optimización dos 
recursos para evitar na medida do posible o deterioro dos sistemas por mal uso, 
por instalación de programas e xogos descargados da rede, or virus, etc. Para 
elo procurarase na medida do posible a utilización de GNU/Linux por ser máis 
seguro e estable e facer un seguimento periódico das incidencias.

G) Previsión de modificacións no PCC e no plan anual

O PCC contemplará o uso das TIC no centro de forma integral facendo referencia á 
universalidade do acceso en igualdade de condición para toda para comunidade e 
especial  mención  da  E-inclusión,  da  alfabetización  tecnolóxca,  da  innovación 
metodolóxica e da transversalidade. Tamén se deixarán establecidos os principios de 
atención á  diversidade  mediante  as  TIC,  da  promoción da  igualdade entre  ambos 
sexos e dos valores democráticos.

No plan anual se contemplarán medidas que faciliten o desenvolvemento do proxecto 
no  relativo  órganización  de  espacios,  recursos  materiais  e  horarios,  incluindo  a 
integración  das   TIC  nos  distintos  niveis  educativos  e  nas  programacións  dos 
departamentos.

H) Plan de avaliación

A avaliación será continua cun documento final (memoria final) que deberá incluir o 
grao de cumprimento dos obxectivos propostos, as actividades desenvolvidas, o grao 
de implicación do centro e da comunidade educativa, as actividades de formación, a 
producción de materiais, a avaliación feita e as previsións futuras

Nesta avaliación continua consideraremos tanto ao alumnado como as actividades, 
métodos e programas aplicados para concretar si se lograron ou non os obxectivos ou 
o grao de achegamento aos mesmos. Será importante valorar:

● Se se está producindo unha verdadeira integración das TIC no currículo e nas 
programacións.

● Se as TIC melloran a aprendizaxe do alumnado.
● Se aumenta o grao de confianza e a autonomía do profesorado no manexo das 

TIC.
● Se a utilización dos recursos é axeitada.

Realizaranse reunións mensuais de control do proxecto entre os membros implicados 
así  como seguimento  do  mesmo por  parte  do  Claustro  de  Profesores.  Ademais  o 
coordinador do proxecto elaborará un informe trimestral que recolla as dificultades 
xurdidas, as melloras feitas ou que se van a facer e os cambios que se realicen de 
acordo coas propostas do profesorado.

I) Plan de formación do profesorado para a óptima execución do 
proxecto

Unha maioría do profesorado ten uns coñecementos informáticos a nivel de usuario 
medio,  con  utilización  habitual  dos  principais  programas  utilizados  (Word,  Excel, 
Internet Explorer, ...) e un bo coñecemento do Sistema Operativo Windows.



O coñecemento do Sistema Operativo Linux é bastante reducido, téndose realizado 
con parte do profesorado no curso 2005-06 un Grupo de Traballo sobre este Sistema.

Evidentemente,  as  necesidades  de  formación  do  profesorado  do  Centro  son  moi 
importantes, pero existe unha gran motivación para poñerse ao día naqueles aspectos 
que sexan necesarios para o desenvolvemento do proxecto. Sería interesante unha 
formación específica nos seguintes aspectos:

● Sistema Operativo Linux.
● As TIC como ferraménta para a innovación educativa
● Estratexias para a creación de materiais e recursos educativos.
● Traballo en rede e teleformación

Para  a  formación  temos  prevista  a  realización  de  sesións  de  traballo  periódicas 
solicitando, se fose necesario, a colaboración do CEFORE de Ferrol e mesmo algún 
grupo de traballo específico.  

J) Medidas para difundir o proxecto

● Realizar unha campaña de concienciación sobre a importancia das TIC, así como 
do seu coidado e mantemento por parte de todos. 

● Colocación de carteis informativos en diferentes zonas do Centro e nas aulas 
TIC.

● Oferta aos pais e nais dos nosos alumnos para que aproveiten as TIC instaladas 
no mesmo. Facilitaríase o uso da biblioteca e dos equipos alí instalados. 

● Ampliación de páxina WEB incluíndo información relativa ao proxecto iniciado 
de incorporación das TIC á vida académica do Centro.

CPI San Sadurniño, 28 de Xuño de 2005         



ANEXO I

Desenvolvemento do proxecto: 
Activdades, metodoloxía, contidos e avaliación por materias na ESO. 

Secundaria

Departamento de orientación

Obxectivos

- Conseguir organizar a gran cantidade de datos que se manexan nun 
departamento de orientación.
- Axilizar os traballos de tipo administrativo.
- Facilitar a comunicación e coordinación co profesorado , as  familias e os 
axentes externos cos que se relaciona o departamento.
- Atender mellor a aqueles alumnos que polas súas carácterísticas necesitan 
unha atención máis individualizada e especializada.
- Posibilidad de compartir materiales con otros centros educativos o con otras 
entidades que puedan aportar algo a la educación

Contidos

a)Apoio é ensino-aprendizaxe
Utilización de programas específicos xa elaborados na reeducación de 

problemas de aprendizaxe.
Elaboración de materiais axeitados ás distintas necesidades que 

presenten os alumnos.
Utilización de probas psicopedagóxicas informatizadas na avaliación da 
aprendizaxe dos alumnos.

b)Apoio ó Plan de Acción Titorial
Utilización de materiales audiovisuales e informáticos nos  temas propios 

da titoría.
Utilización das TIC na  comunicación coa familia.
Aplicación de probas xa elaboradas para valorar as relacións dentro dos 

grupos.
c)Apoio ó Plan de Orientación Académica e Profesional

Introducir as novas tecnoloxías como un recurso habitual de conseguir 
información académica e profesional.
Utilización de Cuestionarios e Programas de orientación vocacional 

( como por exemplo o ORIPRO) na orientación dos alumnos.
d)Atención á diversidade

Utilización das TIC con alumnos de apoio por parte das profesoras de 
Pedagoxía Terapéutica e  Audición e Lenguaxe

Utilización das novas tecnoloxías no proceso das avaliacións 
psicopedagóxicas. 

Metodoloxía
Terase en conta os seguintesw principios:

O  fin ultimo do uso das TIC é mellorar o proceso educativo e non o só uso 
dunha nova técnica.. Os medios estarán ó servicio do fin que perseguimos.
Primará a coordinación e o intercambio de ideas e coñecementos entre os 
membros deste departamento e con resto do profesorado..
Teremos como meta final a participación activa do alumnado non solo como 



meros espectadores pasivos . 
Avaluación
Ademais de participar na avaliación xeral do proxecto , o departamento de 
orientación, aproveitando as súas reunións semanais, aproveitará para ir 
realizando unha avaliación contínua e formativa sobre o desenvolvemento dos 
seus propios contidos dentro deste proxecto.

Matemáticas

OBXECTIVOS:
1)Facer uso da intranet para establecer un sistema de aprendizaxe a través do 
ordenador que permita ós alumnos aprender de forma autónoma, seguindo 
cada un o seu propio ritmo.
2)Introducir ó alumnado da E.S.O. nas novas técnicas de cálculo por ordenador 
que supoñen un cambio fundamental na matemática actual.

METODOLOXÍA:
1)Utilización de programas de aplicación instructiva, pensados para o proceso 
de ensino e aprendizaxe das matemáticas. Recursos que asumen a parte da 
función do profesor (organización do contido do ensino, presentación de 
problemas, exercicios, probas de autoavaliación, programas tutoriais de 
ordenador, etc.). 
2)Utilización de programas específicos para cada un dos bloques de contidos en 
que se divide a materia:

Números e álxebra: Derive, Excel, Mathlab,…
Xeometría: Cabri,…
Funcións e gráficas: Excel, Derive,…
estadística e probabilidade: Excel, Statgraphics, Simuladores 

probabilísticos,…
Programación: VisualBasic, WinLogo,…

ACTIVIDADES:
1)Nos temas indicados na programación se verá unha explicación a través do 
ordenador na aula de informática ou ben na propia aula en ordenadores 
portátiles. A explicación a través do ordenador se verá apoiada pola explicación 
do profesor ben a través dunha pizarra dixital ou ben co cañón..
2)En cada un dos temas se utilizará algún dos programas específicos descritos 
no apartado 2) da metodoloxía.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1)Os alumnos realizarán as actividades propostas para autoevaluación cada un 
no seu ordenador quedando os resultados registrados nunca base de datos.
2)A utilización de programas específicos de matemáticas considerarase un 
contido máis da programación polo que seguirá os mesmos criterios: avaliación 
continua, valoración do traballo realizado na clase, …

Inglés

OBXECTIVOS

1-Lograr a consecución dos obxectivos que, a legislación vixente propón para a lingua 
extranxeira, e que a sociedade actual demanda.
2-Facilitar o acceso do alumnado a tecnoloxías de vangarda  dentro da aula para levar a 
cabo a metodoloxía  propia dunha lengua moderna en auxe na sociedade actual.
3-Potenciar o éxito académico na lingua inglesa ó maior número de alumnos posible.
4-Actualización da aprendizaxe e acercamento á contextos e situacións  reais polo uso 
cotiá das novas tecnoloxías.



METODOLOXÍA E ACTIVIDADES

Como toda lingua, a lingua inglesa necesita ser falada, necesita ser escrita, 
necesita ser lida e escoitada. As sesións de clase han de ser participativas, interactivas 
e acercarse o máis posible a contextos reais. 

Así, cada alumno, ademáis de realizar as actividades do libro de texto e do libro 
de exercicios, poderá realizar outras actividades utilizando diversos medios 
audiovisuais, como o lector de CDs, video, DVD, ordenador, Internet……

AVALIACIÓN

Ó final do proceso, para aplicar os criterios previstos na programación e alcanzar 
uns resultados satisfactorios na maioría do alumnado, realizaremos unha análise 
multifactorial que poña en evidencia os logros e as melloras necesarias

Educación Plástica e Visual 

OBXECTIVOS

1) Introducir as TIC como recurso pedagóxico e ferramenta de aprendizaxe.
2) Proporcionar ao alumnado ferramentas informáticas para a realización de actividades 
de creación artística, deseño e debuxo técnico para que se familiaricen cos rudimentos 
deste tipo de aplicacións.
3) Empregar a rede como fonte de recursos e información.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES

A instalación de termais lixeiras na aula de plástica permite a utilización de multitude de 
recursos de sofware libre como ferramentas de traballo nas que se recoñezan as rutinas 
e fundamentos de programas diferentes que teñen unha mesma finaildade.

Os alumnos poden visualizar o escritorio do profesor (a vontade deste) para seguir  o 
manexo de aplicacións ou explicacións con presentacións, documntos ou exercicios.
Tódolos  alumnos  poden  ver  os  traballos  dos  demais  compartindo  experiencias  e 
valorando os resultados.

As  actividades  serán  esencialmente  a  realizción  de  traballos  artísticos  e  tecnicos 
empregando as ferramentas informáicas adecuadas e a rede.

CONTIDOS

Creación  artística:  debuxo,  cor,  composicións  empregando  programas  ce  debuxo  e 
retoque como Gimp, Krita, Evolvotron e Fyre 
Deseño gráfico e publicidade: Realización de logotipos, anagramas, imaxen corporativa, 
carteis e maqueción empregando Inkscape, Scribus e Gimp
Debuxo técnico: realización de exercicios técnicos de xeometría plana, sistema diédrico, 
e axonométrco empregando Qcad
Creación  mutimedia  e  audiovisual:  Realización  de anuncios  publicitarios  e  pequenas 
curtametraxes en video empregando Kino, Avidemux, Lives e FreeJ

AVALIACIÓN

Farase  unha  avaliación  incial  para  coñecer  necesidades  e  carencias,  avaliación 
procesual na que se analicen os logros e se melloren os erros e unha avaliación final na 
que se  considere o grado de cumprimento dos obxectivos iniciais  e  as  melloras  e 
correccións que fosen necesarias.

Lingua Castelá 

http://freej.dyne.org/
http://lives.sourceforge.net/
http://avidemux.sourceforge.net/
http://www.kinodv.org/
http://www.ribbonsoft.com/qcad.htm
http://www.gimp.org/
http://www.scribus.net/
http://www.inkscape.org/
http://fyre.navi.cx/
http://www.bottlenose.demon.co.uk/share/evolvotron/
http://www.koffice.org/krita/
http://www.gimp.org/


OBXECTIVOS

1)Levar as novas tecnoloxías á clase de lingua co fin de buscar e comentar 
información.
2)Valorar as posibilidades que ofrece Internet como sistema de comunicación e 
coñecer os distintos tipos de páxinas web.
3)Consultar textos nas diferentes bibliotecas virtuais e leer as noticias dos 
periódicos dixitais.

METODOLOXÍA

1)Navegación por páxinas web relativas a un tema específico.
2)Presentacións en Power Point feitas polos profesores ou polos alumnos
3)Uso de CD-roms educativos de diferentes temas ( morfología, ortografía…)

ACTIVIDADES

1)Búsqueda de información na rede sobre o contexto histórico do período 
literario que se estea estudando.
2)Facer un periódico dixital na aula; con varios ordenadores na aula é máis fácil 
ir enchendo as  distintas seccións e facilítase a supervisión por parte do equipo 
de redacción.
3)Realización e corrección de ejercicios de diferentes temas: ortografía, 
morfología, sintaxe..

AVALIACIÓN

1)Os propios alumnos elaborarán as actividades a través dun test.
2)Os contidos traballados serán avaliados tamén según os criterios recollidos na 
programación.

Bioloxía e Xeoloxía

PROPOSTA METODOLÓXICA E DE ACTIVIDADES

Concebindo as TIC como unha ferramenta de utilidade na aprendizaxe 
das Ciencias Naturais e da Bioloxía e Xeoloxía para @s alumn@s actuais, e 
pretendendo conseguir neles unha alta motivación pola incorporación de 
sistemas de ensino asistidos por ordenador, pretendemos neste Departamento 
chegar a conseguir que, cunha utilización adecuada das TIC, poidan adquirir 
unha aprendizaxe significativa dos conceptos e contidos da área e a súa 
correcta aplicación nas diferentes situacións que se lles plantexen. 

Propoñemos, por tanto, a busca de información na rede, o seu procesado 
para a realización de traballos, informes, presentacións e resumes con 
aplicacións informáticas. Superación de supostos prácticos ou simulacións a 
través de CD-rom ou páxinas Web relacionadas cos temas, que lles permitan 
plantexar hipóteses e observar os posibles resultados, que serían moi lentos e 
difíciles de realizar no laboratorio.   

Todas estas actividades serán utilizadas de forma equilibrada e adecuada 
en conxunción co resto de recursos dispoñibles co fin de permitir a mellor 
preparación d@ alumn@.

CONTIDOS A DESENVOLVER

En 3º E.S.O. de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA utilizaranse de xeito especial as TIC 



á hora de abordar a aprendizaxe de O FUNCIONAMENTO DO APARELLO 
DIXESTIVO, así como os HÁBITOS SAUDABLES PARA A CONSECUCIÓN DUNHA 
ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN ADECUADA e a súa REPERCUSIÓN NA SAÚDE.

En 3º E.S.O. de Ciencias Medioambientais e da Saúde e en 4º E.S.O. de 
BIOLOXÍA e XEOLOXÍA, desenvolveranse coas TIC os contidos de 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E OS SEU IMPACTO NO HOME E NA NATUREZA.

AVALIACIÓN

Para a avaliación utilizaranse os traballos, presentacións ou test 
realizados coas TIC, plantexados para abordar os contidos anteriormente 
citados. Valorarase tamén a capacidade de traballo individual e en equipo, así 
como a utilización correcta e útil destes novos recursos, mediante a observación 
directa ou plantexamento de pequenas probas que permitan valorar a destreza 
no seu uso.

Música

OBXECTIVOS:
1)Adquirir a capacidade de obter información visual e auditiva a través de 
internet.
2)Adquirir nocións básicas  sobre algúns programas de música.
3)Desenvolver a creatividade e os coñecementos propios da materia mediante 
a composición  musical feita con ordenador.

METODOLOXÍA:
1)Aprendizaxe autónomo a través da búsqueda de información en internet sobre 
diversos temas.
2)Aprendizaxe cooperativo e activo mediante a creación de obras musicais.
3)Aprendizaxe significativo e conectado co entorno ó traballar diversos aspectos 
das novas tecnoloxías que hoxe en día fan posible a creación e difusión musical.

ACTIVIDADES:
1)Editar  partituras con programas como o Finale ou o Encore.
2)Inventar  pequenas obras con determinadas características musicais cos 
programas editores de partituras sinalados no punto 1.
3)Creación de pequenas composicións de música electrónica con programas 
sintetizadores: Rebirth, Virtual sampler…
4)Interpretación e improvisación musical con acompañamentos ou bases 
musicais creados pola profesora con programas como Band in a box.
5)Buscar información auditiva e visual en internet.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
1)Utilizar eficazmente as posibilidades de internet para aprender de forma 
autónoma.
2)Conseguir os coñecentos necesarios para a utilización dos diversos programas 
traballados durante o curso.

Xeografía e Historia

O departamento de CC.SS. Xeografía e Historia aprobou a participación no 
poyecto de innovación educativa convocado no DOGA do 31 de maio do 
2006.Co obxectivo de difundir as TIC entre o alumnado propón unha WebQuest 
para traballar en 3º da Eso.
 



      INTRODUCIÓN:
 
Que o teu "cole" realiza un intercambio cunha cidade europea , o exemplo que 
imos desenvolver será con España, pero o esquema xeral valería para calquera 
cidade cambiando a información sobre as páxinas web.
Vas vivir en Madrid durante un curso escolar, necesitas estudar a cidade, 
coñecer a súa xeografía, historia, arquitectura, museos, fisonomía, festas, 
gastronomía?porque queres invitar á túa familia e amigos e demostrar que 
coñeces a cidade.

As páxinas da rede serán básicas para conseguir información da cidade.
     
 
      TAREFA:
 
      Os alumnos-as terán que realizar unha presentación oral ao resto de
      compañeiros, apoiándose en mapas, imaxes, fotografías que mostren a
      xeografía, a historia e os monumentos da cidade escolleita.
      O proxecto constará de:
      - Un traballo escrito en software para procesamiento de texto e gráficos
      (exemplo: Word)
      O guión de traballo seguirá estas pautas: situación geografica, historia
      da cidade, comentarios sobre monumentos elixidos, festas, tradicións,
      gastronomía.
      - Unha presentación fotográfica en software para presentacións ( exemplo:
      power point)
 
 
      AVALIACIÓN:
 
      O profesor-a e os estudantes poderán poñerse de acordo para crear unha
      "matriz de valoración". Tendo en conta a claridade na exposición oral, o
      interes da información, a calidade das fotografías, o traballo en equipo.
      Un ejemplo base podería ser:
      Investigación: 20%
      Redacción e claridade na exposición: 30%
      Traballo en equipo ( colaboración e cooperación): 20%
      Publicación no ordenador: 15%
      Presentación final: 15% 

Francés 

Obxectivos

1)Facer uso de Internet para establecer un sistema de aprendizaxe a través do 
ordenardor que permita ós alumnos aprender de forma autónoma, seguindo 
cada un o seu propio ritmo, o el ritmo de grupos pequenos.
2)Facer ver ós alumnos que o mundo francófono está moi presente en Internet e 
que é imprescindible sabelo.

Metodoloxía e contidos.

Por experiencia na aula de informática, o mellor método é traballar en grupos 
reducidos.



1)Utilízase Internet para traballar con páxinas web que se dedican ó 
aprendizaxe do francés a nivel gramático, lingüístico, fonético e que aborda os 
aspectos da civilización francesa e francófona... Evidentemente o profesor ten 
que organizar os contidos, elexir en que partes débese insistir, e inclusive 
axudar co ordenador se o alumno ten problemas.
2)O mundo de Internet abre unhas portas ó encino do francés xa que existen 
moitas páxinas dedicadas ó francés, como por exemplo:
a páxina do Louvre que permite facer unha visita virtual do museo
a páxina de “Le point du FLE” onde hai moitos exercicios de gramática, de 
fonética, civilización que permiten ó alumno desenvolverse só e descubrir o seu 
nivel, as súas aptitudes para aprender conceptos novos, comprensión oral...

Actividades.

A parte dos traballos en grupos, tambén é conveniente utilizar o cañón de vídeo 
e os altavoces, iso permite evitar a cacofonía como no caso no que cada grupo 
utilizara altavocres pola súa conta. O ideal sería contar con cascos para cada 
alumnos, para poder plantearse a posta en funcionamento dun aula laboratorio 
de idiomas.

Criterios de avaliación.

Por experiencia no tema, o criterio máis valorado é a participación oral xa que 
débese insistir nese aspecto fundamentalmente. 
Tambén se avaliará a participación e a mellora que cada alumno o grupo 
experimenta ó longo das sesións, e sobre todo nas sesións de autoavaliación 
que permiten moitas páxinas, máis de tipo gramátical evidentemente.

Educación Física

OBXECTIVO
Potenciar o uso de internet como ferramenta que permita a autonomía do 
alumno na obtención de información e a construcción da súa propia aprendizaxe

CONTIDOS

Actividade física e saúde. Beneficios, riscos, indicacións e contraindicacións 
Hábitos nocivos. Efectos sobre a práctica da actividade física. 
O movemento olímpico. 
A mellora da condición física..
Aspectos técnicos e regulamentarios dos distintos deportes. 
Os primeiros auxilios 
Lesións deportivas. 
Recursos deportivos e de actividades no medio natural.
Programación do seu proio tempo de lecer.

ACTIVIDADES
 
Visitas a distintas páxinas. (federacións, clubes, empresas de actividades na 
natureza, empresas de lecer e tempo libre, páxinas de saude …) 
Localización de información de forma dirixida 
Localización de táboas que lle permitan valorar a evolución das súas 
capacidades e compararse co resto da poboación 
Localizar información en relación cos seus intereses (lesións propias, patoloxías, 



deportes que practique…) 

METODOLOXÍA

Partirase de propostas definidas e guiadas ata conseguir que sexa o propio 
alumno quen as propoña, elaborando todo o proceso. De xeito que, el mesmo 
dote de significado ós contidos elexidos. 

AVALIACIÓN
Os alumnos reflectirán a información e os pasos seguidos nun soporte 
informático. 

PROXECTO PARA A INCORPORACION DAS TECNOLOXIAS DA INFORMACION E A 
COMUNICACIÓN Á EDUCACION.

Tecnoloxía 

XUSTIFICACION

Un proxecto de incorporación das tecnoloxías da información e a comunicación 
á educación, aplicable nun centro de ensinanza, debe contar coa participación 
da area de Tecnoloxía como base para un mellor coñecemento, e polo tanto 
manexo e aplicación dos equipos, materiais e tecnoloxías que serán utilizadas 
no desenvolvemento deste proxecto, tanto nesta area como no resto das que se 
adhiran a el.

A programación da area de Tecnoloxía inclue de por sí una importante serie de 
obxetivos e contidos sobre as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) 
que  a  fan  un  valioso  medio  de  transmisión  dos  coñecementos  e  destrezas 
básicas  para  o  manexo  por  parte  dos  alumnos  das  citadas  tecnoloxías, 
imprescindibles para o correcto desenvolvemento do proyecto. 

OBXETIVOS

Os obxetivos que se pretenden alcanzar coa incorporación das TIC na area de 
tecnoloxía son:

Obxetivos a corto plazo:

Integralos  medios informaticos  e internet  para a  formulación de cuestións e 
proxectos tecnolóxicos utilizando os programas informaticos e os servicios de 
internet  para  a  documentación  e  comunicación,  a  busca  e  a  difusión  da 
información.

Desenvolver  nos  alumnos  actitudes  críticas  e  autónomas,  xa  sea  de  forma 
individual ou en grupo o ter que aprender a buscar información sobre certos 
contidos da area de tecnoloxía, a procesala, e dicer, seleccionala, evaluala e 
convertila en ultima instancia en coñecemento.

Objxetivos a largo plazo:

Como  nas  outras  áreas  a  mellora  da  calidade  da  ensinanza  mediante  as 



posibilidades que nos dan as TIC de aumentalo interese por la materia e de 
adaptarse á capacidade e o ritmo de aprendizaxe de cada alumno.

METODOLOXIA E ACTIVIDADES

A aplicación desde proxecto na aula de tecnoloxía, basearase na utilización nas 
novas herramentas educativas que nos aportan as TIC, como son:

A utilización de internet como medio de comunicación e expresión. A utilización 
do correo electrónico y de chats.

A utilización de internet como fonte de información e coñecemento.  Tanto o 
profesor para preparar as suas clases, como o alumno para o seus traballos de 
tecnoloxía, poden encontrar información navegando por internet.

A utilización das TIC (internet ou software específico) como soporte didáctico 
para  a aprendizaxe.  O profesor  utilizará internet  na aula de tecnoloxía  para 
completar ou ensinar a materia, así como reforzalo traballo dos alumnos con 
dificultades. Ademaís existe na actualidade gran cantidade de software, como 
programas simuladores de procesos tecnolóxicos,   programas para o deseño 
asistido por ordenador (CAD), a fabricación asistida por ordenador (CAM), en 
versiones que son relativamente faciles de aplicar na ensinaza da tecnoloxía. 

A  utilización  de  internet  como  soporte  para  o  traballo  colaborativo  para  a 
aprendizaxe. A traves das TIC (internet ou redes locaes) existe a posibilidade de 
realizar traballos colaborativos (traballos de un grupo de alumnos, ou grupo de 
profesores).

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACION

Utilización  de  internet  y  buscadores  WEB  para  obtener  información  sobre 
cuestións tecnolóxicas e seleccionala. 
Utilización de internet y programas de edicion WEB para presentar e difundir a 
información sobre cuestións tecnolóxicas. 
Utilización de diversos programas informaticos para a simulación de procesos 
tecnológicos  (circuitos  eléctricos,  electrónicos,  hidráulicos,  neumáticos, 
mecánicos, etc).
Utilización  de  programas  para  o  tratamento  da  información  (como follas  de 
cálculo, bases de datos) e presentación da información obtida (tratamento de 
textos, programas de deseño gráfico).
Utilización de programas para o deseño y construcción de obxectos tecnolóxicos 
asistidos por ordenador (CAD-CAM) e para o deseño de sistemas tecnolóxicos e 
instalacións (CAD-CAE).
Utilizalo correo electronico para a transmisión de información.
Entedelo funcionamiento xeral dun sistema informático,  coñecendo a función 
de cada un dos elementos que o forman, e dominalo seu manexo (ordenador, 
periféricos, impresoras, etc)

ATENCION A DIVERSIDADE

Como  xa  se  comentou  anteriormente,  a  introducción  das  TIC  na  aula,  en 
especial na aula de Tecnoloxía, aporta a posibilidade de aumentalo interese dos 



alumnos pola materia. A utilización de programas interactivos de simulación de 
procesos tecnolóxicos, fai posible que o alumno poda “ver en  funcionamiento” 
obxetos e procesos tecnolóxicos que sería dificil traer ó aula. O feito de poder 
comprobar en tempo real os conceptos que estas experiencias debe facer tomar 
no alumno un maior interese e por tanto atención o que redundará nuha mellor 
asimilación  dos  contidos.   Ademáis  estas  aplicacións  teñen  suficiente 
flexibilidade para adaptarse á capacidade e o ritmo de aprendizaxe de cada 
alumno. 


