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Introdución. Descrición da situación actual 

O IES San Mamede está concienciado co uso das Tics no proceso de ensino-aprendizaxe, reflectíndose  
o noso compromiso neste documento creado no curso 2009-2010.  

O emprego das TIC neste Centro mellorou considerablemente dun tempo a esta parte grazas a 
presenza dun ciclo da familia de informática dende o ano 2001. Dende ese ano, leváronse a cabo no IES San 
Mamede a maioría de accións relacionadas coas Tics dende a creación do IES. Moitos deses progresos foron os 
seguintes: 

• Reestruturación do equipamento eléctrico e de datos, de xeito que en todas as aulas 
dispomos de conexión a Internet cableada, ademais de 2 puntos de acceso WIFI no edificio 
principal. 

• Instalación dun servidor DHCP, de xeito que non hai que configurar direccións IP nos distintos 
ordenadores que se conecten a Internet. 

• Creación dunha nova aula multimedia con encerado dixital. 

• Mellora continua no equipamento das aulas de informática. Xa todas dispón de canón. 

• Duplicación do equipamento informático para a utilización en Administración, Dirección, 
Conserxería, Sala de Profesorado, Biblioteca e Departamentos.  

• Mellora no proceso de xestión de avarías, conseguíndose reducir o tempo empregado na 
reparación así como unha drástica diminución de erros  software. 

• Instalación progresiva de canón nas aulas. 

• Instalación, mantemento, configuración e actualización da páxina web do instituto. Esta 
páxina inclúe un calendario das actividades complementarias, extraescolares así como 
distintas datas relativas ao funcionamento interno do Centro (Claustros, Reunións, datas de 
entrega de documentación…) 

• Instalación, mantemento, configuración e actualización dunha aula virtual (Moodle) dentro 
da páxina web do instituto. 

• Todo o profesorado utiliza e debe utilizar os ordenadores para tarefas habituais como 
introdución de cualificacións e libros de Actas dos Departamentos. Neste punto aínda 
estamos lonxe dos obxectivos que neste plan vamos a propor. 

• Informatización da biblioteca mediante o programa Meiga. 

• Convocatoria, Actas e Anexos ás Actas de Claustros, CE e CCP dixitais. Toda esta información 
dixital envíase por correo electrónico aos membros das reunións. Tamén as Actas pendentes 
de aprobación envíanse con antelación antes de ser aprobadas e a utilización de 
presentacións audiovisuais durante as reunións é un feito habitual. 

Isto posibilitou que o profesorado se implicara moito máis nas novas tecnoloxías e se fosen 
empregando con máis asiduidade, aínda que o marxe de mellora sexa moi amplo. 

O profesorado de informática contribúe activamente a esta mellora encargándose do mantemento de 
todo o Centro, asesorando en materia tecnolóxica ao profesorado das outras materias e incluso encargándose 
do deseño e mantemento do sitio web.  

En resumo, o Claustro de profesorado do IES San Mamede pretende seguir nesta liña de actuación, 
tratando de que se impliquen todos os Departamentos. Ademais trataremos de achegar as Tics a tódolos 
sectores do noso Centro, xa que ao abranguer distintos tipos de ensinanzas (ESO, Bacharelato, Ciclos, PCPI) 
posuímos un amplo espectro de destinatarios finais. 

En canto aos medios a nosa disposición, a situación é mellorable. Moitos dos ordenadores existentes 
están obsoletos e non cumpren ben a función para a que deberían de estar designados. Os canóns de vídeo son 
tamén insuficientes. 
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Páxina Web do Instituto 

A páxina do Centro (http//www.iessanmamede.com) e unha ampla fonte de recursos que deberá ser 
aínda máis empregada nos vindeiros anos. Aquí exponse o calendario (actualizado diariamente) das actividades 
extraescolares e a axenda da secretaría, un percorrido cultural polo entorno de Maceda, galería de imaxes, 
artigos e novas redactados polos departamentos.  

Aula Virtual 

Dende o curso 2008-2009 as materias e módulos impartidos polo departamento de informática están 
presentes na aula virtual do Instituto, podéndose acceder a ela a través da páxina Web. 

En cada materia, o alumnado pode facer diversos tipos de exercicios, facer exames, entregar traballos 
e acceder a apuntamentos. Tamén dispón dun calendario cos eventos dos cursos. 

No curso 2009-2010 o emprego desta plataforma e diaria por parte do alumnado do ciclo de 
informática, ademais de alumando de 4º ESO e Bacharelato. 

Expectativas e intereses de cara ao futuro 

Mediante o uso das TIC pretendemos desenvolver entre o noso alumnado a competencia dixital, a 
competencia para aprender e a autonomía e a iniciativa persoal. O noso proxecto vai encamiñado á utilización 
das web dinámicas, as plataformas de e-learning e os blogues como un medio aglutinador da actividade do 
profesorado en relación coas TIC e tamén de participación e xestión na actividade do centro para os pais e nais 
do alumnado.  

A web dinámica servirá de canle de comunicación fluída entre o IES e o seu contorno e de 
participación na xestión dos contidos para o noso alumnado mediante a plataforma de aprendizaxe. 

Trataremos conseguir entre todos acadar nun futuro a curto e longo prazo: 

• Facilitar o acceso a múltiples fontes informáticas e distintos recursos didácticos ao 
profesorado e alumado. 

• Favorecer a autoestima persoal ao facilitar logros positivos na aprendizaxe. 

• Promoción de comportamentos respectuosos, por exemplo ao evitar o uso innecesario de 
papel. 

• Potenciar o traballo en grupo. 

• Potenciar a comunicación coa comunidade educativa a través da nosa páxina Web. 

• Facilitar a utilización das TIC intentando que todas as aulas teñan canón e ordenador. 

• Aumentar a cobertura WIFI no centro. 

• Seguir concienciando ao profesorado das vantaxes do emprego das Tics.  

• Fomentar e facilitar o uso da Biblioteca. Mercar máis ordenadores para o alumnado, que lles 
permita consultar os fondos bibliotecarios. 

• Mellorar o equipamento do centro instalando canóns en tódalas aulas e impresoras en todas 
as aulas de informática. 
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Obxectivos 

Ademais dos obxectivos aquí presentes, os propios Departamentos terán os seus reflectidos nas súas 

programacións anuais. 

Obxectivos xerais do centro 

• Fomentar o uso dos medios informáticos como forma de romper con desigualdades sociais. 

• Potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso de ensino-aprendizaxe. 

• Favorecer o perfeccionamento do profesorado e a súa utilización nas tarefas habituais do 
Centro: programacións, memorias, plans,...  

• Facilitar o acceso a estas ferramenta por parte dos alumnos con necesidades educativas 
especiais e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 

• Conseguir que o alumnado acceda ao mundo de Internet con capacidade de procura de 
información e de tratamento crítico da mesma. 

• Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir valores 
sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida.  

• Potenciar actividades de participación de toda a Comunidade Educativa nas diferentes 
actividades do Centro:páxina Web, xornal escolar, actividades culturais, etc. 

• Fomento do software libre. 

• Pasar do modelo "aula de informática" ao de "informática na aula". 

• Substitución das fotocopias por documentos dixitais, utilizábeis sobre o “encerado 
intelixente” e transmisíbeis dixitalmente ao alumnado. 

• Integrar o uso das TIC no desenvolvemento das actividades de ensino-aprendizaxe en todos 
os cursos de ESO e Bacharelato para: 

o Apoiar ou reforzar a explicación do concepto ou das estratexias que se desexan 
desenvolver. 

o Exemplificar o que se quere conseguir. 
o Buscar información. 
o Producir información. 

Obxectivos xerais do profesorado 

• Mellorar o plantexamento pedagóxico a través das TIC. 

• Empregar as TIC para o traballo cotián e as actividades de aula: programacións, actividades, 
controis, fichas,... 

• Empregar as TIC para a coordinación coa Dirección: Solicitude de permisos, de actividades 
extraescolares, actas de Departamentos, … 

• Saber consultar e sacar información a través das TIC, tanto para temas profesionais como 
para experiencias interesantes para a súa actividade docente. 

• Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades e participar en foros, chats,... e 
diversas redes de colaboración como Internet. 

• Introducir no Xade as faltas de asistencia do alumnado dende a propia aula. 

• Solicitar e/ou recibir información para as titorías a través do correo electrónico. 
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• Arquivar a información das titorías no equipo da Sala de titoría para tela accesible nas 
reunións coas familias (informes finais do alumnado do curso anterior, informes-resumo das 
programacións das distintas materias, listaxes varias, horarios, informes das materias do 
curso actual...). 

Obxectivos xerais do alumnado 

• Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de 
coñecemento. 

• Espertar o interese por coñecer cousas diversas e lograr que utilicen as pautas adecuadas 
para chegar á información precisa. 

• Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de expresión 
das propias ideas.  

• Potenciar a  comunicación cos seus semellantes. 

• Fomentar e facilitar o uso da biblioteca. 

• Utilizar programas e contornas que faciliten a súa aprendizaxe das diferentes áreas do 
Currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas. 

Obxectivos xerais da comunidade educativa 

• Lograr a integración das TIC como un medio dinámico de comunicación, sendo un elemento 
común de información e contacto con todos os axentes do proceso facilitando a conexión 
entre eles. 

• A través das asociacións de nais e de pais dos centros, poñer en marcha mecanismos para 
aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favorecer a adquisición por parte de nais e pais dos 
coñecementos necesarios para un uso proveitoso das TIC. 
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Metodoloxía 

Existen unha serie de problemas ligados a didáctica da aprendizaxe da materia. O máis serio é a escasa 
experiencia didáctica acumulada debido fundamentalmente a que a informática educativa e as novas 
tecnoloxías son unha materia de nova implantación no currículo. 

Como as  novas tecnoloxías son moi dinámicas, por unha parte dificulta a súa aplicabilidade (os 
contidos deben estar en permanente revisión ou actualización) e, por outra, inhabilita modelos de aprendizaxe 
anteriores, por non estar baseados en contidos non actualizados. 

En ocasións, e ante programas cun alto grado de dificultade, o profesor ten que limitar o grao de 
aprendizaxe e decidir cales son as materias a estudar. Isto supón que a elección da materia do aprendizaxe se 
base en criterios subxectivos do profesor. 

A pesares de que se tende a unha estandarización nas interfaces de usuario aínda é frecuente  
atoparse con programas cuxa estrutura dista moito de ser suficientemente lóxica, polo que a súa aprendizaxe 
pode requirir un tempo excesivo. 

Estratexias do ensino 

Aplicando a modelo educativo que a LOE propón, a intervención didáctica debería centrarse nun 
modelo de actividades de solución de problemas. Por iso, débense formular problemas, analizar as estratexias 
de resolución e validar os resultados obtidos. 

A hora de elixir as actividades se terá en conta:  

• A materia debe ser do currículo e coñecida polo alumno. Isto permite valorar as posibilidades 
da ferramenta así como os resultados obtidos. 

• No caso de bacharelato, as actividades fundamentais  deben estar ligadas as materias das 
modalidades posto que ademais dunha maior motivación, permitirá afondar nos contidos e 
reforzar os coñecementos ligados a súa futura carreira profesional. 

• É recomendable iniciar a aprendizaxe no emprego das novas tecnoloxías a través de modelos 
coñecidos. Na segunda fase, crearanse exemplos parecidos de forma autónoma, é dicir, os 
propios alumnos deben conseguir os coñecementos necesarios para a formulación de novos 
exemplos. 

Follas de traballo. 

É recomendable que o alumno dispoña dun material, o que chamaremos follas de traballo, nas que se 
recollería de forma resumida as instrucións de funcionamento dos programas que emprega. 

Estas follas, ademais, pódense empregar para organizar as actividades, coa formulación dos exercicios 
propostos, resultados que obteñen, valoración dos mesmos, resumes de postas en común...etc. 

Este material será realizado por cada profesor para a súa utilización individual ou por grupos, tamén 
será empregado polo profesor para analizar o traballo realizado, avaliar os progresos e validar a metodoloxía 
empregada. 
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Organización do traballo. 

A organización está condicionada polo número de recursos dos que dispón o Centro. 

O alumnado debe agruparse en función dos obxectivos, das actividades e sobre todo dos equipos 
dispoñibles. Non é recomendábel que o número de alumnos por computador sexa de tres ou máis. 

Hai que ter en conta, tamén, as condicións de traballo, amosando ao alumnado exercicios que lles 
eviten efectos negativos para a saúde. 

Non existirá ningunha diferenza entre alumnos e alumnas  en canto ó modo e frecuencia do uso dos 
medios. 

Cando existan diferenzas acusadas de coñecementos,  dentro dun mesmo grupo,  terase en conta que 
as novas tecnoloxías  son  ferramentas que posibilita o ensino individualizado. Pode axudar o uso das follas de 
traballo, facendo que sexan distintas, tanto en número de contidos, como no seu grao de afondamento, e dicir, 
realizando distintas adaptacións curriculares. 
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Actividades de Ensino Aprendizaxe 

Neste plan formulamos unhas actividades xerais para o alumnado, pero os propios Departamentos 

terán as súas propias actividades reflectidas nas súas programacións anuais. 

 

 

• Proxectos de investigación por medio de Internet, Encarta e Enciclopedias da Biblioteca (ESO e 

Bacharelato). Trátase de buscar unha pregunta inicial ou un tema que teña unha certa 
polémica ou unha certa complexidade. Os alumnos traballan en grupo e eles xestiónanse de 
xeito autónomo as tarefas. Ao final, o resultado da pregunta xunto coa explicación e 
xustificación exponse ao grupo enteiro mediante unha presentación de PowerPoint. Cada 
grupo que expón, reparte aos demais alumnos de clase un díptico/tríptico (resumo das ideas 
principais) realizado en Word ou Publisher.  

• Crear exercicios de comprensión lectora con HotPotatoes (ESO). Trátase de crear exercicios e 
actividades en formato HTML a partir da lectura dun texto ou para repasar e reforzar contidos 
impartidos en clase. Os exercicios se poden publicar en Internet coa finalidade de dar ao 
alumnado a oportunidade de traballar de forma remota. O software é moi sinxelo de utilizar, 
é gratuíto e está en castelán (http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/) 

• Uso do PowerPoint como carpetas persoais do alumnado (ESO). Trátase de utilizar PowerPoint 
en clase para crear presentacións dos compañeiros (nome, foto, dirección,...) ou ben utilizar 
PowerPoint para que cada alumno póidase crear o seu propio almacén de traballos 
realizados, temas de interese, críticas aos libros de lectura escollidos durante o curso, 
preferencias culturais que cada alumno visite,... Ao final de cada trimestre, cada alumno 
presenta a súa carpeta persoal aos restantes compañeiros de clase. 

• Uso do PowerPoint e Notebook como soporte á docencia (Profesorado). Utilizar PowerPoint 
ou Notebook como recurso e soporte ás clases maxistrais. Ir máis aló do texto escrito en 
PowerPoint ou Notebook a partir da inserción de enlaces a Internet, vídeos demostrativos ou 
imaxes explicativas sobre calquera tema. Ademais, Notebook permítenos crear presentacións 
interactivas multimedia onde se pode romper coa linealidade e secuencialidade das 
diapositivas, así como interactuar coas actividades no EDI. 

• Fomento da revista escolar (ESO e Bacharelato). Existen diversos programas, coma Microsoft 
Publisher ou QuarkXPress, que brindan a oportunidade de deseñar e crear facilmente unha 
revista escolar, así como diferentes tipos de documentos (carteis, pancartas, invitacións,...). O 
máis interesante é que no proxecto poden intervir varias áreas de coñecemento (linguaxe, 
plástica, sociais,...) e traballar conxuntamente. Tamén existe a posibilidade de converter a 
revista en formato web e publicala en Internet. 

• A web persoal do centro, do docente ou do alumnado (ESO, Bacharelato e Ciclo). A idea de 
que o alumnado poida ter a súa propia web permite un sen fin de posibilidades didácticas 
(coñecemento e alfabetización nas propias TIC, seguimento de proxectos escolares, datos 
persoais e académicos, actualización de información). Doutra banda, o feito de que o 
profesor poida publicar exercicios e poida dispor tamén do seu propio caderno de bitácora, 
permítelle ter unha porta aberta a outros compañeiros para compartir coñecementos, 
actividades e experiencia pedagóxica. Xa se encontra instalada unha aula virtual na web do 
centro. 

• Creación de pósteres mediante PowerPoint (ou outro programa de presentacións) para 

congresos, seminarios ou xornadas (ESO, Bacharelato, Ciclo e Profesorado). PowerPoint 
permite crear pósteres dunha forma alternativa ao “cortar e pegar” clásico. Os pósteres son 
traballos de sínteses que permiten ao alumnado traballar con novas tecnoloxías e dar un aire 
profesional e de calidade á información que se presenta e ao tema que se trata. Ao final, a 
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escola pode organizar un concurso ao mellor póster presentado ou simplemente mostrar os 
traballos realizados no vestíbulo ou nos corredores.  

• Reelaboración de textos atopados en www.rincondelvago.com (ESO, Bacharelato e Ciclos). 
Non creo que haxa ningún alumno que estes momentos non coñeza 
www.rincondelvago.com, aínda que o que non imaxina é que o seu profesor lle pida que 
escolla, de entre os traballos almacenados no servidor, aquel que crea que podería 
mellorarse. O alumno recolle o traballo, amplíao, mellórao e expón aos seus compañeiros os 
motivos e razóns polos que o traballo debíase mellorar. Pode utilizar PowerPoint para a súa 
exposición.  

• Elaboración de material dixital e compartilo publicándoo a través de Internet (ESO, 

Bacharelato, Ciclos e Profesorado). Mediante www.slideshare.net podemos compartir as 
nosas presentacións multimedia, documentos de texto e pdf. 

• Traballar a ortografía e a linguaxe mediante textos SMS ou o Chat (ESO). Unha das 
actividades que máis gusta aos adolescentes é enviar mensaxes de texto (SMS) mediante o 
móbil. Trátase de traballar a ortografía, a gramática e a morfoloxía mediante fragmentos de 
texto en SMS para que o transcriban no idioma e a ortografía correcta. O profesorado pode 
crear unha pequena colección de textos ou invitar a que cada día un alumno diferente escolla 
un texto en SMS, escríbao na lousa ou en Word e sexan os seus compañeiros os que teñan 
que escribir correctamente a mensaxe. Tamén, existe a variante de traballar a ortografía e a 
linguaxe mediante o Chat. 

• Crear un espazo de discusión para tratar un tema polémico e controvertido (ESO, Bacharelato 

e Ciclo). A partir da selección dun tema polémico e controvertido, podemos crear espazos de 
discusión e faladoiro a distancia para compartir os nosos coñecementos ou as primeiras 
opinións ou prexuízos sobre ese tema. Posteriormente, o que se escribiu no foro trabállase en 
clase a partir dun traballo de investigación. Ao final do proceso, compárase o que se sabía ao 
principio e o que se aprendeu de novo. 

• Crear e manter un repositorio persoal de recursos dixitais e multimedia para a docencia 

(Profesorado). Unha das primeiras actividades básicas e primordiais que ha de realizar 
calquera formador que queira dedicarse a utilizar as TIC na aula é a creación dun repositorio 
de recursos dixitais (sons, imaxes, gráficos animados, animacións, vídeos, programas básicos -
winrar e acrobat reader-, manuais ou titoriais, tipos de letras,...). Este repositorio ten a 
finalidade de non ter que empezar calquera proxecto dixital desde cero. A partir dun bo 
conxunto de gráficos e imaxes é máis fácil crear unha presentación, unha web ou calquera 
documento electrónico. 

• Uso de programas lúdicos e específicos que traballan as estratexias de pensamento, a toma 

de decisións e a resolución de problemas (ESO, Bacharelato e Ciclo). Mediante o uso de xogos 
de estratexia e programas especiais, expor dilemas e situacións nas que os alumnos teñan 
que resolver cooperativamente e creativamente un problema determinado. Podemos utilizar 
os computadores como adestramento mental onde os nenos xogan e comparten diferentes 
forma de resolver enigmas. A maior parte de direccións web levarannos a software específico 
que permite traballar o pensamento estratéxico e a resolución de problemas. 

• Uso de tradutores en liña ou residentes en memoria (ESO, Bacharelato, Ciclo e Profesorado). 
Unha das aplicacións máis útiles que se pode utilizar no momento de aprender idiomas é a 
utilización de correctores ou dicionarios electrónicos. Mediante estes recursos, os alumnos 
poden perfeccionar a escritura no idioma estranxeiro que están aprendendo ou ben poden 
traducir automaticamente un texto para avaliar se realmente entendérono.  

• Xestionar e planificar o tempo persoal mediante Google Calendar (ESO, Bacharelato, Ciclo e 

Profesorado). Aprender a xestionar o tempo é unha das materias pendentes de calquera 
educador ou formador. Mediante o uso de Google Calendar permite a alumnado e 
profesorado organizarse mellor e planificar o tempo.  

• Emprego de mapas virtuais, por exemplo Google Maps ou Google Earth (ESO e Bacharelato)  

para o estudo dos contidos de xeografía e historia. 

• Introdución á edición de vídeo dixital con Windows Movie Maker (ESO, Bacharelato e 

Profesorado). Unha das actividades máis gratificantes para os alumnos é traballar na edición 
de vídeo dixital. Se ademais, facémolo da man de Windows Movie Maker aínda mellor. 
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Introducir aos nosos alumnos na linguaxe audiovisual mediante o uso da cámara de vídeo e a 
creación de pequenos vídeos permitiranos aprender a “ler e escribir” audiovisualmente 

• Lectura, análise e crítica da linguaxe publicitaria mediante os anuncios en vídeo publicados en 

Internet (ESO, Bacharelato e Ciclo). En Internet pódense atopar infinidade de mensaxes 
publicitarias ou ben anuncios da TV. Unha actividade moi instrutiva é dividir á clase en 
pequenos grupos e cada un deles que escollan/descarguen e cren unha presentación con tres 
anuncios de TV ou banners de Internet. Trátase de analizar os recursos empregados para 
construír o anuncio e explicar como e de que forma poderíase mellorar. Outra actividade que 
permite a introdución dos audiovisuais no aula da man da lectura crítica dos diferentes 
medios de comunicación.  

• Proxectos telemáticos entre o IES e outros centros escolares (ESO e Bacharelato). Trátase de 
buscar complicidades entre diferentes cursos, ciclos ou áreas dunha escola para levar a cabo 
proxectos telemáticos. Por outra banda, existen programas que funcionan actualmente e que 
pon en contacto outras realidades escolares e culturais mediante o uso do correo electrónico 
e a web.  

• Introdución á linguaxe audiovisual mediante o uso dunha cámara fotográfica dixital no aula 

(ESO). Non hai nada máis interesante que deixar a uns alumnos unha cámara fotográfica para 
que dean o seu punto de vista da escola. Mediante esta actividade, podemos traballar unha 
pequena introdución á linguaxe audiovisual e as habilidades ou competencias básicas de 
edición e retoque fotográfico. Ao final da experiencia, móntase unha exposición pública na 
escola das fotos tomadas en clase.  

• Creación de cómics (ESO). Da mesma forma, o alumnado tamén pode traballar na creación de 
cómics ou pequenas historias de debuxos animados a papel mediante unhas aplicacións xa 
antigas pero moi útiles para o seu uso educativo. Estas aplicacións permiten crear os 
escenarios e os personaxes, introducir o diálogo e mediante unha captura de pantalla, cada 
viñeta é inserida en Word 

• Coñecementos avanzados do procesador de textos para crear documentos académicos de 

calidade (ESO, Bacharelato e Profesorado).  Un dos puntos débiles de mestres e formadores é 
coñecer a fondo e en profundidade os diferentes usos e ferramentas esenciais para crear 
documentos de estilo e acabado académico e profesional. 

• Creación de actividades CLIC (ESO, Bacharelato e Profesorado). Clic é un software de libre 
distribución que permite crear diversos tipos de actividades educativas multimedia (sopas de 
letras, encrucilladas, actividades de relación,...).  

• Creación de contas de correo electrónico (ESO) e utilización das mesmas para enviar ao 
alumnado apuntamentos, correccións de traballos, notas e comunicacións varias. 

• Creación de blogues (ESO. Bacharelato, Ciclos e Profesorado) en diferentes materias ou clases 
para amosar as actividades desenvolvidas co alumnado. Por exemplo, o blogue “O cartafol do 
vento” do Dpto de Lingua e Lit. Galega. 

• Creación de Webquest (ESO) para distintas materias. 
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Coordinación do profesorado 

Sería interesante, tal e como figura no apartado dedicado ao Plan de Traballo, poder formar un grupo 
de profesores/as que xunto cun coordinador/a TIC se encarguen de facer chegar este Plan ao alumnado, 
profesorado e demais membros da comunidade educativa. 

É preciso que o profesor/a encargado do Plan TIC se encargue de coordinar ao profesorado, resolver 
dúbidas, revisar e modificar este Plan, e, sobre todo avaliar o funcionamento do Plan e o grao de implantación, 
todo isto de xeito anual. 

Por outro lado, para acadar a participación e a coordinación activa de todo o equipo docente na 
integración das tecnoloxías da información e a comunicación a nivel de centro e de aula, empregaranse os 
seguintes medios: 

• Correo electrónico 

• Blogues 

• Intranet 

• O profesorado de informática do centro contará con horas dedicadas ao mantemento 
informático do centro e a páxina web, ademais de encargarse de buscar o software axeitado 
para cada problema  así como resolver as dúbidas sobre o seu funcionamento ao profesorado 
que o requira. 

• Realización de reunións periódicas para valorar o progreso acadado nos obxectivos 
propostos, e, de ser necesario, introducir as correccións necesarias. 
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Atención ao alumnado con necesidade especifica de apoio 
educativo 

O acceso ás TIC  ten que ter en conta o tratamento á diversidade e non pode supoñer ningún tipo de 
discriminación por ningún motivo. Por esa razón, adoptaranse medidas que garantan uns mínimos no uso das 
TIC, de xeito que todo o alumnado, tamén aquel con necesidades educativas especiais, acaden o coñecemento 
e o manexo das ferramentas informáticas básicas: 

As medidas serán as seguintes: 

• Emprego de software adecuado para cada problema (dislexias, discapacidades de calquera 
tipo,...) 

• Utilización de recursos informáticos nas aulas de apoio. 

• Posibilitar  recibir e realizar vía internet actividades específicas de reforzo 

• No caso de hospitalización dalgún alumno ou alumna contar con materiais de traballo para 
utilizar a través de blogues ou páxinas web. 
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Medidas para promover o acceso as TIC en condicións de 
igualdade 

No desenvolvemento deste proxecto terase en conta que ningún grupo de alumnado do centro quede 
sen realizar actividades TIC ao longo do curso. Precisamente esta idea de chegar a todo alumnado facilita que 
se rompa a tendencia que, en ocasións, se observa de que sexan os rapaces os máis tendentes a saber ou usar 
as novas tecnoloxías fronte ás rapazas, pois todos traballarían coas Tics do mesmo xeito. 

No noso instituto a aula de informática  está aberta durante os  recreos. Establécense quendas para 
que todos os alumnos e alumnas poidan utilizala. 

Tamén se intentarán organizar cursos de informática para alumnado, profesorado, pais e nais fóra do 
horario lectivo así como se facilitará información as familias sobre axudas para a compra de ordenadores. 

Finalmente, tendo en conta a situación socio-cultural e económica da zona, tentarase que todo o 
alumnado conte cunha conta de correo  electrónico e un pendrive. En casos de especiais dificultades 
económicas este  podería  ser proporcionado gratuitamente polo centro. 
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Organización das aulas 

Dada a imposibilidade económica de dotar a todas as aulas do centro cun equipamento completo, 
establécense catro espazos de uso común coa máxima dotación, aínda que pretendemos conseguir o obxectivo 
de dotar a todas as aulas con canón, pero mentres iso non sexa posible dispomos dun un equipo nun armario 
portátil, pero a dificultade de desprazalo polo centro é grande.  

Así, dispomos das seguintes aulas de uso común para a utilización do alumnado: 

• Aula multimedia. É unha aula tradicional dotada de ordenador para o profesorado con 
lector/gravadora de CD/DVD, 16 ordenadores para o alumnado, canón, encerado dixital e 
conexión a Internet. Para a súa utilización será preciso facer unha reserva previa. A Dirección 
do centro tratará de liberar ou deixar con moi poucas horas de uso semanal para así poder 
reservarse. 

• Aula de informática. É unha aula dotada de ordenador para o profesorado con 
lector/gravadora de CD/DVD, 20 ordenadores para o alumnado, canón e conexión a Internet. 
Para a súa utilización será preciso facer unha reserva previa. Nesta aula impartirase docencia 
nas materias de Informática (4º ESO) é TIC (1º e 2º Bacheralato). 

• Salón de actos. Equipada con portátil con conexión a Internet, canón, pantalla retráctil e 
megafonía. Para empregalo é necesaria reserva previa. 

• Biblioteca. Ten un ordenador para o profesorado e 2 para o alumnado. Un obxectivo neste 
plan é aumentar o número de ordenadores na Biblioteca. 

Todas estas aulas (salvo Biblioteca) teñen un calendario de ocupación situado en Conserxería, de xeito 
que o profesorado que as desexe empregar deberá reservar a aula con antelación suficiente e anotarse en dito 
calendario. 

Ademais de estas aulas, o Centro dispón de dúas aulas de informática dedicadas ao Ciclo de 
informática. 
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Mantemento de hardware 

O mantemento informático do Centro é levado a cabo polo profesorado de Informática que ten 
asignadas horas ao respecto. 

Detección de erros ou solicitudes de instalación de software 

Cando o profesorado detecta un erro, fallo, suxestión, dúbida ou simplemente desexa instalar 
calquera tipo de software, apuntará a incidencia nunha folla asignada a tal efecto en Conserxería. 

Se a incidencia é nun ordenador dun aula, estes están numerados, polo que existirá un plano coa 
situación dos ordenadores e o seu número. Tamén figura o número pola parte de atrás do ordenador. 

En determinadas aulas de informática, as follas de incidencia poderán estar tamén en cada aula.  

Por último, plantexouse a posibilidade de dixitalizar o procedemento, sen embargo, consideramos que 
non supón un aforro significativo de papel, o proceso non sería máis rápido e o profesorado sería menos 
consciente dos fallos reparados ou en reparación. 

Reparación e Instalación 

O profesorado de informática revisará as follas de mantemento e procederá á reparación ou 
instalación. Tratarase de minimizar este tempo de reparación sempre que sexa posible, pero hai que ter en 
conta que en ocasións determinadas reparacións requiren de medios materiais dos que non dispomos no 
Centro, polo que acudirá a un provedor informático. 

Unha vez solucionada a incidencia, a persoa encargada da reparación asinara na folla de mantemento, 
pondo a data de reparación. 
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Problemas detectados 

Mantemento do Centro 

As horas do profesorado de informática dedicadas ao mantemento non superaron as 2 horas semanais 
nestes últimos anos. Isto fai moi complicado o mantemento de todo o material do que dispón o centro, así 
como do asesoramento tecnolóxico ao resto do profesorado. 

Sería preciso dispor, polo menos, de 10 horas semanais, sen contar as horas necesarias para facer o 
mantemento da páxina Web e a Aula Virtual do IES. 

Debido ás reducidas horas para mantemento, tratase de organizar e reparar as avarías seguindo unha 
folla de reparacións situada na Conserxería ou con follas individuais en cada aula. Si cada persoa que detectase 
un erro ou necesitase a instalación de software ou hardware cubrise estas follas, o proceso funcionaría 
bastante ben (tendo en conta sempre a limitación das horas de mantemento); sen embargo non sempre se 
enchen este formularios, e moitas veces se comunican as avarías verbalmente, de xeito que é moi complicado 
acordarse de todas as tarefas.  

Por outra banda, o profesorado encargado do mantemento non imparte clases en todas as aulas con 
material informático, de xeito que moitas veces hai equipos que non funcionan e permanecen durante 
períodos longos de tempo sen reparar,  ao non informar ninguén e non dispor de tempo para revisar todas as 
aulas. 

Medios materiais 

Os medios materiais dos que dispomos son mellorables, xa que aínda temos ordenadores obsoletos, e 
sobre todo, unha grande carencia de canóns de vídeo. 

Tamén deberiamos ter en cada aula conexións para os ordenadores ao lado da mesa do profesor/a, de 
xeito que conectemos directamente o ordenador ao canon, encerado dixital, altofalantes e corrente eléctrica. 

 

Formación do profesorado 

Formación informática do profesorado media-baixa. 
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Plan de traballo 

Grupo de traballo e ou Coordinador/a 

Para aplicación deste Plan TIC sería conveniente a existencia dun grupo de profesorado representantes 
dos Departamentos que traballasen en conxunto para aplicar, xestionar e dinamizar este plan. 

Sería preciso crear un coordinador/a que asesore e guíe ao profesorado para conseguir acadar os 
obxectivos do Plan TIC. Este coordinador debería de ter coñecemento das actividades relativas a este plan 
realizadas nos distintos grupos, de xeito que cando se desexe realizar unha actividade similar as xa feitas, este 
Coordinador poida axudar ao profesorado dandolle información, recursos e póndoo en contacto co 
profesorado da actividade xa realizada. 

Por último, o coordinador/a debería facer anualmente a avaliación inicial e final do plan TIC, tal e 
como figura no punto de Avaliación deste texto.  

Fomento das TIC entre o profesorado 

Aínda que paulatinamente o profesorado xa vai empregando as TIC para tarefas nas que antes se 
utilizaba o papel, cremos que neste apartado se pode mellorar bastante. 

Todo o profesorado utiliza e debe utilizar os ordenadores para tarefas habituais como a introdución de 
cualificacións ou libros de Actas dos Departamentos. 

Pero tamén fomentaremos o emprego das TIC para a solicitude de permisos, informes de avaliación e  
de titores, solicitudes de actividades extraescolares, xestión de titorias…. 

Fomentar o aforro de papel empregando as novas tecnoloxías. 

Moi relacionado co anterior punto. O IES San Mamede trata de fomentar o aforro de papel entre  
alumando, profesorado e PAS. Paulatinamente isto se vai conseguindo, por exemplo, nos Claustros e CCP os 
anexos e convocatorias envíanse por e-mail, xa non se fotocopias para todo o profesorado. 

Cursiños para o profesorado 

Sería necesario un aumento considerable na formación do profesorado nas TIC. O profesorado de 
informática entende que hai aspectos nos é necesario a formación, mentres que noutros sería recomendable: 

• Formación necesaria: 
o Moodle, para poder empregar a aula virtual do Centro. 
o EDI e software para poder empregala e facer actividades multimedia. 
o Formación en Web 2.0. 
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• Formación recomendable: 
o Sería mellorable a formación en procesadores de textos e programas de 

presentación.  

Crear titoriais para a utilización dos recursos compartidos.  

Pódense tomar como punto de partida todas aquelas dúbidas e imprevistos máis frecuentes (evitar o 
contrasinal en determinados equipos do alumnado; revisar os cables do taboleiro dixital cando non emite sinal; 
ver a imaxe ao mesmo tempo no equipo e na pantalla de proxección; o equipo non permite abrir memoria USB; 
non funciona a pantalla ou apágase; apágase un equipo do alumnado e reiníciase só ou hai que acendelo; 
imposibilidade de executar determinados programas, como aqueles que empregan Java; no carro da sala, co 
canón e o equipo, faltan cables ou o propio equipo,   etc.). 

Fomento do software libre 

Estase intentando fomentar a utilización de aplicacións informáticas de código libre (que tamén se 
introducen na docencia da area de Informática), co obxectivo de dotar a medio-longo prazo de software libre 
en tódolos ámbitos. 

Renovación paulatina de equipos informáticos. 

O avance en materia de tecnoloxía dentro das TIC implica ter en conta e prever o desfase dos 
compoñentes hardware dos que dispón este Centro.  

Paulatinamente é necesario ir renovando estes compoñentes para diminuír o orzamento destinado a 
reparacións, diminuír as avarías software que ven dadas por un hardware anticuado e diminuír o tempo 
necesario que tanto alumando e profesorado empreguen ditos compoñentes. 

Instalación dun ordenador por aula. 

É necesario instalar un ordenador por aula, para achegar o máis posible as TIC ao alumnado. 
Consideramos que actualmente, para empregar un canón é necesario reservar unha das aulas de informática, 
de xeito que moitas veces están ocupadas. Ademais, o alumnado perde tempo nos cambios de aula. 

Deste xeito, sería moito máis cómodo para profesorado e alumando, así como non se perdería tanto 
tempo. Tamén sería posible eliminar os partes de faltas empregando o Xade en todas as aulas. 
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Normativa de emprego de aulas informáticas 

Para empregar as aulas informáticas e necesario anotarse con antelación nunha listaxe mensual de 
ocupación da aula en Conserxería. 

Debese procurar non utilizar os espazos dotados con ordenador e canón, como a aula de 2º BAC B,  
para impartir sesións que non fan uso destes medios e facilitar o seu uso para o alumnado da primeira planta, 
naquelas actividades para as que só cómpre ver e escoitar. 

Tamén é necesario non pechar ao mesmo tempo a aula de informática e a de multimedia, con sesións 
fixas de determinadas materias, xa que implica que determinados grupos vexan restrinxidas as súas 
posibilidades. 

Aulas de informática abertas nos recreos 

Se é posible, abrirase a aula de informática no 2º recreo, dando preferencia no acceso á aula ao 
alumnado que ten que realizar traballos. 

Mercar e instalar canóns de vídeo nas aulas e vestíbulo. 

Ademais dos ordenadores, sería interesante instalar canóns na maioría das aulas.  

Unha vez instalados en cada aula, poderíase instalar un canón fixo no vestíbulo para poder realizar 
presentacións e evitar o trastorno de ter que dedicar o pouco tempo dispoñible nos recreos na montaxe dos 
medios. 

Fomentar o emprego de pendrives por parte do alumnado. 

Nos últimos anos o Departamento de Informática esta intentando fomentar o emprego destes 
aparatos e evitar o emprego de CDs, DVDs e discos. 

Os pendrives facilitan o intercambio de documentos, son máis seguros que os CDs e DVDs (non se 
raian) e o prezo e relativamente baixo. 

Potenciación do uso da biblioteca . 

Neste plan establécese como obxectivo a compra de equipos informáticos e a creación dun fondo de 
formatos dixitais audiovisuais e a adquisición dun proxector multimedia. Así mesmo a biblioteca será un dos 
espazos de uso común incluídos neste proxecto xunto co salón de actos, a aula de informática e a aula 
multimedia. 
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Avaliación do Plan TIC 

É interesante a existencia dun Coordinador/a do Plan TIC encargado, entre outras cousas, de seguir 
anualmente o proceso de avaliación seguinte: 

• Analizar o punto de partida do alumnado para detectar o seu nivel no uso das TIC. 

• A partir desa avaliación inicial, elaborar unha serie de estratexias comúns para desenvolver a 
competencia dixital a través das materias que empreguen os recursos TIC  nas súas sesións. 

• Dar a coñecer os recursos utilizados polos distintos departamentos, para facilitar a súa 
incorporación ao profesorado interesado, e poder compartir experiencias positivas no 
desenvolvemento da competencia dixital. 

• Avaliar a competencia dixital dende as diferentes materias, tomando como indicadores os 
mínimos comúns que se aproben. 

• Pór en común os resultados obtidos. 

• Crear un grupo de traballo para o desenvolvemento e supervisión do Plan TIC. 
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Medidas para a difusión deste proxecto 

Utilización da páxina web do IES San Mamede como principal canle de información do proxecto de 
incorporación das TIC á vida académica do centro, dos materiais elaborados e de todo aquilo que poida resultar 
de utilidade á comunidade educativa en xeral. 

Para o desenvolvemento deste Plan TIC necesitaremos a implicación de toda a comunidade educativa. 
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Anexo I: Medios e Materiais dispoñibles 

Rede 

O Centro dispón de dous puntos de acceso a rede Wifi, un na biblioteca e outro no salón de actos. A 
WIFI cubre aproximadamente un 20% da superficie do centro. 

Todas as aulas e despachos, a súa vez, te, como mínimo, 2 puntos de conexión a rede cableada. 

Armario ou Rack Principal 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

6 Paneis de Conexión 24 portos Systimax 1100 Power Sum NON  

1 Router Cisco 800 Series NON  

1 Switch Cisco Catalyst 2900 Series XL SI  

5 Switch D-Link DES-1026G NON  

1 Switch D-Link DGS-1224T NON  

1 SAI MGE (UPS Systems) Pulsar Ellipse Rack NON  

1  Armario Rack Himel VDS 42U810KT NON  

Material dos departamentos 

Os membros do departamento de informática encárganse de modernizar e manter periodicamente os 
equipos dentro das dispoñibilidades orzamentarias. Algúns equipos son de nova adquisición, pero na maioría 
dos casos son equipos antigos, ou montados con compoñentes doutros ordenadores avariados.  

Algún departamento dispón de impresora, mentres que os departamentos de idiomas dispón de 
televisións e DVD e o de Música de equipo de son. 

Por último, o departamento de debuxo ten videocámara dixital e o de bioloxía cámara dixital. 
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

5 Sony Vaio Intel Core 2 2.100 4000 500 - NON BlueRay 

5 Asus Eee PC 1001 Intel Atom 1.600 1000 150 - NON - 

2 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.400 2000 140 CRT NON DVD RW 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

2 Robot Lego - NON - 

 

AULAS DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 150 CRT NON DVD RW 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 150 TFT NON DVD RW 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 150 CRT Pantalla DVD RW 

1 Duero Pentium 3 0,7 128 20 CRT SI CD 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP F4280 300 300 Inxección NON  
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Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Cámara Olympus FE-4000 12 Mp NON  

 

DEPARTAMENTO DE ED. FÍSICA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inves Pentium 3 0,7 128 10 CRT SI CD 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA / RELIXIÓN 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inves Pentium 3 0,7 128 10 CRT SI CD 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 150 CRT NON DVD RW 

1 HP Pentium 3 0,7 128 10 CRT SI CD 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP C4280 350 351 Inxección NON  
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Quantex AMD Atlhon 1.300 256 100 CRT NON CD 

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 150 CRT NON DVD RW 

 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP C4280 350 351 Inxección NON  

 

DEPARTAMENTO DE L. E LIT. GALEGA / L. E LIT. CASTELÁN 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inves Pentium 3 0,7 128 10 CRT SI CD 

1 Control-P     CRT SI Non funciona 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 Epson 480   Inxección SI  

 

 

 



 
 
 
 

 

P l a n  T I C  Páxina  28 de 38 

IES San Mamede 
Rúa do Castelo, 3. 32700 – Maceda (Ourense) 
Tlf: 988463286 Fax: 988463217 
Email: ies.san.mamede@edu.xunta.es 
Web: www.iessanmamede.com  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 150 CRT NON DVD RW 

1 Arinfo AMD K6 0,5 64 10 CRT SI CD 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP D2560 300 300 Inxección NON  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 160 CRT NON DVD RW 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP 1010 12A - Láser NON  

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA / ECONOMÍA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.600 2000 150 TFT NON DVD RW 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP P1005 35A - Láser NON  
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Material de laboratorios e talleres 

O departamento de Tecnoloxía dispón dun aula preparada para instalar 15 ordenadores, pero non se 
emprega xa que consideramos que é pequena e utilizamos outra sala de informática máis grande.  

En canto aos laboratorios, cada un dispón dun ordenador con conexión a Internet. 

LABORATORIO DE BIOLOXÍA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Quantex AMD Atlhon 1.800 256 100 CRT NON CD RW 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP Deskjet 640 51649G 20 Inxección SI  

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Escáner HP Scanjet 4400c NON  

 

AULA DE DEBUXO 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Quantex AMD Atlhon 1.800 256 10 CRT SI DVD RW 

1 X Pentium 4 1.700 256 40 CRT SI DVD RW 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP F4180 54 57 Inxección NON  

1 HP 3325 27 28 Inxección NON  

1 HP 670C 29 49 Inxección SI  
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Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Escáner Epson GT 7000 SI  

1 Videocamara Sony  NON  

1 TV FirstLine  SI  

1 Vídeo VHS FirstLine  NO  

 

LABORATORIO DE FÍSICA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Devalo Intel Celelon 0,6 128 10 CRT SI CD 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 Lexmark Z52 ? 20 Inxección SI  

 

AULA DE MÚSICA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 APD Pentium 4 2.800 512 100 CRT NON DVD  

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 EPSON C84   Inxección NON  

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Cadea Musical Sony LBT D305   

2 Altofalantes Sony    

1 Canón Epson EMP-83H NON  
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LABORATORIO DE QUÍMICA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 HP Intel Pentium 3 0,7 256 40 CRT SI CD 

Material de administración 

O Instituto dispón de varios ordenadores, todos xa con pantallas TFT, para o uso administrativo. 
Ademais dispomos de 2 impresoras color de inxección de tinta, unha impresora láser monocromo rápida, 2 
fotocopiadoras monocromo (en rede), e unha impresora láser monocromo. 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador RAM 

(MB) 
HD 

(GB) 
Pantalla Desfasado Outros Situación 

Modelo GHz 

4 Inforcom 
Intel Pentium 

Dual Core 
2.600 2.000 250 TFT NON 

DVD 
RW 

Dirección, Administración, 
Vicedirección e Xefatura 

1 Dell 
AMD Athlon 

64 
2.800 2.000 120 TFT NON 

DVD 
RW 

Conserxería 

1 Dell Intel Core 2 3.000 2.000 200 TFT NON 
DVD 
RW 

Conserxería 

3 Dell 
AMD Athlon 64 

X2 2.800 2000 120 TFT NON 
DVD 
RW 

S. Profes 

1 - Intel Pentum 3 0,7 128 10 CRT SI CD ANPA 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros Situación 

1 HP 1020 12A - Láser NON  Dirección 

1 Lexmark T644 64416XE - Láser NON  Secretaría 

1 HP F4580 300 300 Inxección NON  Vicedirección 

1 HP F4280 300 300 Inxección NON  Xefatura 

3 HP P2015d 53A - Láser NON  S. Profes 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros Situación 

1 Fax Brother FAX 2920 NON  Secretaría 

1 Fotocopiadora Ricoh Aficio 3350B NON  Secretaría 
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1 Fotocopiadora Ricoh Aficio 1075 NON  Conserxería 

1 Fotocopiadora Konica Minolta C350 SI  Conserxería 

Material nas aulas 

Actualmente, existen canóns de vídeo instalados permanentemente no salón de actos, aulas de 1º 
SMIR, 2º SMIR, 2º Bacharelato e 2º Bacharelato B (desdobres). 

Tamén existen 2 carros (un por planta) con TV e DVD. 

En canto a equipos informáticos, as aulas do Ciclo Medio SMIR están equipadas con ordenadores 
alugados; temos tamén 2 aulas de informática montadas, a primeira con equipos enviados pola Consellería e a 
segunda con equipos máis antigos. 

AULA MULTIMEDIA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

13 Dell Intel Core 2 1.800 1000 150 TFT NON DVD RW 

4 Dell AMD Athlon 64 X2 2.800 2000 150 TFT NON DVD RW  

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Proxector Epson EB-X6 NON Colgado no teito 

1 Encerado dixital SmartBoard - NON Colgada na parede 

1 Armario de rede - Rack Intellinet 9 unidades NON Colgado na parede 

2 Panel conexión Intellinet 24 portos NON Instalados no rack 

1 Switch 24 portos Ovislink EVO-FSH24 NON Instalado no rack 

 

AULA INFORMÁTICA ESO 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.400 2000 150 TFT NON DVD RW 

13 Aurianet Pentium 4 2.600 512 100 CRT NON DVD 

1 Quantex AMD Atlhon 1.800 256 100 CRT NON DVD RW 
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Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP Deskjet 720 45 23 Inxección SI  

1 HP Deskjet 710   Inxección SI Sen Instalar 

1 Philips NMS 1467   Matricial SI Sen Instalar 

 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Armario de rede - Rack Himel 6 unidades NON Colgado 

2 Panel conexión Systimax 24 portos NON En Rack 

1 Switch 24 portos D-Link DES-1026G NON En Rack 

1 Escáner Epson 2480 NON  

1 Canón Epson EMP-83H NON  

 

SALÓN DE ACTOS 

 

Ordenadores Portátiles 

Etq. Marca Modelo Desfasado Outros 

DELL02 DELL Latitude D820 NON  

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Proxector Epson 54006/AT/PY/AT NON Colgado no teito 

1 Mesa Mezclas Fonestar SM-1700 NON  

1 Amplificador Technics SU-U620 NON  

1 Amplificador UDE AX-109 NON  

2 Micros Mesa UDE CM-102 NON  

2 Micros Convencionais   NON  

1 Pe de micro   NON  

2 Altofalantes Technics SB-CS95 NON Colgados na parede 

2 Altofalantes Akiyama PK-15S NON  

1 P.A. Wifi D-Link DWL 2100AP NON  
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AULA 1º SMIR 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

9 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.400 2000 250 TFT NON  

1 Inforcom AMD Athlon 64 X2 2.400 2000 300 TFT NON  

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP 2015 53A  Láser NON  

 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Proxector Epson EMP-745 NON  

1 Armario de rede - Rack Intellinet 9 unidades NON  

1 Panel conexión Systimax 24 portos NON  

1 Panel conexión - 24 portos NON  

1 Switch 24 portos Ovislink EVO-FSH24 NON  

 

AULA 2º SMIR 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

7 Aurianet AMD Athlon 64 X2 2.400 2000 150 TFT NON DVD RW 

8 Aurianet AMD Athlon 64 X2 2.400 2000 150 CRT NON DVD RW 

12 Inforcom Intel Pentium Dual Core 2.600 2.000 250 TFT NON DVD RW 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 
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1 HP 2200D 96A  Láser NON  

 

 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Proxector Epson 39204/AA/PU/AA NON Colgado no teito 

1 Armario de rede - Rack Intellinet 9 unidades NON Por instalar 

2 Panel conexión Intellinet 24 portos NON Por instalar 

1 Switch 24 portos Ovislink EVO-FSH24 NON Por instalar 

AULA INFORMÁTICA TECNOLOXÍA 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Armario de rede - Rack Himel 6 unidades NON Colgado 

2 Panel conexión Systimax 24 portos NON En Rack 

1 Switch 24 portos D-Link DES-1026G NON En Rack 

AULA TECNOLOXÍA 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Inves Pentium 3 0,7 128 10 CRT SI CD 

1 Siemens Celeron 0,3 32 1 CRT SI Non funciona 

 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 Tally 7170 45 23 Inxección SI Sen Instalar 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Escáner HP 5100 SI  
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AULA DE APOIO 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

1 Control-P AMD Duron 1.300 256 40 TFT NON DVD 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP 5740 339 343 Inxección NON  

 

AULAS ESO E BACHARELATO 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Aula 

Modelo GHz 

1 Dell AMD Athlon 64 X2 2.800 2000 150 TFT NON DVD RW  2º Bach B 

 

 

Canóns 

Nº Fabricante Modelo Red Desfasado Aula 

1 Toshiba TLP470 - NON 2º Bach A 

1 Sanyo ProX - NON 2º Bach B 

1 Epson EMP-83H RJ45 NON 1º Bach 

1 Epson EMP-83H RJ45 NON 4º ESO A 

1 Epson EMP-83H RJ45 NON 4º ESO B 

1 Epson EMP-83H RJ45 NON 4º ESO C 

 

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Aula 

1 Combo DVD VHS Samsung V6500 NON 2º Bach B 
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Material da Biblioteca 

A biblioteca dispón de un equipo adicado a reserva e préstamos, e 2 equipos bastante antigos 
adicados ao alumnado. 

 

Ordenadores 

Nº Fabricante 
Procesador 

RAM (MB) HD (GB) Pantalla Desfasado Outros 
Modelo GHz 

2 HP Intel Pentium 3 0,7 256 40 CRT SI CD 

1 VISA Pentium 4 2.800 1000 60 CRT NON DVD RW 

 

Impresoras 

Nº Fabricante Modelo Cartucho N Cartucho C Tipo Desfasada Outros 

1 HP 1200 15A - Láser NON  

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 P.A. Wifi D-Link DWL 2100AP NON  

1 Lector de códigos de barras Metrologic MS9520 NON  

Material non asignado 

O profesorado que así o desexe pode empregar un dos 12 portátiles dos que dispomos. 6 deles están 
asignados permanentemente ao profesorado que así o solicitou. O resto é para empregar nas aulas, 
laboratorios… Ademais, dispomos de cámara dixital, que normalmente se emprega nas actividades 
extraescolares, e un canón de vídeo móbil. 

 

Ordenadores Portátiles 

Etq. Marca Modelo Desfasado Asignado a… Outros 

ACER01 ACER Travelmate 6592 NON Charo  

ACER02 ACER Travelmate 6592 NON J. María Lecuona  

ACER03 ACER Travelmate 6592 NON Bouzo  

ACER04 ACER Travelmate 6593 NON Chus Sarmiento  

ACER05 ACER Travelmate 6593 NON Carro pórtatil  
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ACER06 ACER Travelmate 6593 NON Diego Rodicio  

IBM01 IBM R51 NON Lilian  

IBM02 IBM R51 NON Ascensión Crespo  

IBM03 IBM R51 NON   

AHTEC AHTEC  SI  Estragado 

DELL01 DELL Latitude D820 NON   

DELL02 DELL Latitude D820 NON Salón de Actos  

DELL03 DELL Latitude D820 NON   

DELL04 DELL Latitude D820 NON Mila Álvarez   

ASUS APD  SI   

 

Outro Material 

Nº Material Fabricante Modelo Desfasado Outros 

1 Proxector Epson EMP-83H NON  

1 Proxector Benq PB6100 NON Fáltalle o mando 

 

 


