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LEXISLACIÓN 

Os centros docentes que desenvolvan o currículo nun contorno dixital, teñen 

que elaborar un Proxecto de Educación Dixital que debe contar coa 

aprobación da Consellería con competencias en materia de educación, 

segundo o procedemento que se estableza. (ver art. 19.4 do Decreto 

105/2015 e art. 39.4 do Decreto 86/2015). 

Os centros teñan deseñado un Plan de integración das TIC que as incorpore 

como un recurso metodolóxico máis aos procesos de ensino-aprendizaxe, e 

como evidencia da adaptación á realidade e para o mellor aproveitamento 

das posibilidades que as tecnoloxías da información e a comunicación 

ofertan. 

OBXECTIVOS XERAIS  

 Incorporar o uso das TIC no proceso de ensino e aprendizaxe. 

 Permitir o desenvolvemento da competencia dixital. 

 Facilitar o acceso ós recursos de Internet a todos os alumnos e alumnas, 
evitando discriminacións de todo tipo. 

 Incorporar en todas as materias actividades que utilicen as TIC e que axuden a 
facilitar o cumprimento dos obxectivos previstos. 

 Potenciar o traballo en grupo. 

 Desenvolver novas canles de comunicación entre a comunidade educativa, que 
faciliten o intercambio de experiencias. 

 Permitir o acceso a todos os membros da Comunidade Educativa ós nosos 
recursos e información, incluíndo pais e nais de alumnos 

 Coordinar e dinamizar a integración curricular das Tecnoloxías da Información e  

Comunicación no traballo habitual no centro.  

 Elaborar propostas para a organización e xestión dos medios e recursos tecnolóxicos 

do centro, así como velar polo seu cumprimento.  

 Promover a instalación, aprendizaxe e uso de software libre  

 Asesorar ao profesorado sobre materiais curriculares en soportes multimedia, a súa 

utilización e estratexia de incorporación á planificación didáctica.  

 Realizar a análise de necesidades do centro relacionadas coas Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación.  

MEDIDAS PARA ACADAR OS OBXECTIVOS 

 Compartir con todo o profesorado, mediante os órganos de coordinación docente, os 

resultados das experiencias realizadas na aula. 

 información, formación e asesoramento informático a toda a comunidade educativa. 

 Potenciar a utilización das aulas virtuais entre os membros da comunidade educativa. 

 Animar  ao profesorado na creación de contidos virtuais, gravación de clases, etc. 
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 Ofrecer cursos virtuais gratuítos e abertos, empregando como base as plataformas 

educativas, dirixidos á totalidade da comunidade educativa  

 • Desenvolver unha actitude favorable de cara a esta forma de traballo que rompa a 

lóxica inseguridade inicial do profesorado de nova incorporación. 

 Implicar ó alumnado a través de traballos, uso de espazos etc. 

 Uso das TICS de maneira inclusiva para favorecer coas TICS a integración de alumnado 

con NEE. 

TIC E USO DA BIBLIOTECA  

O centro forma parte do Proxecto Meiga, convenio polo cal as bibliotecas municipais e 

escolares de Galicia forman unha rede de bibliotecas con características e obxectivos comúns. 

En base a este convenio, subministrase a tódolos centros que o soliciten un software de 

xestión bibliotecaria que permite a catalogación dos fondos e a publicación dos mesmos nun 

portal de Internet. Deste xeito, o noso alumnado pode acceder ao catálogo da biblioteca 

dende o ordenador de biblioteca, buscaremos que se poda acceder dende os ordenadores de 

aula. A biblioteca, concibida como espazo educativo ao servizo dos procesos de ensino e 

aprendizaxe, é un centro de recursos da información que pon a disposición da comunidade 

educativa os fondos documentais existentes no centro, en soporte impreso, audiovisual, 

multimedia ou electrónico 

LABOR DO COORDINADOR DE TICS 

1.- Dinamizar e impulsar o uso das T.I.C. no centro. 
3.- Dar formación sobre uso didáctico do equipamento informático do centro ao resto 
do profesorado, contando co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora T.I.C. da zona, 
sempre que as circunstancias así o requiran. 
4.- Manterá información da páxina web do centro. 
5.- Asesorar, de ser o caso, do mantemento do sitio web do centro. 
6.- Aquelas outras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria estableza na súa normativa específica 

ACTIVIDADES PROPOSTAS POLOS DEPARTAMENTOS: 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
- Elaboración de cartas individuais e en grupo que se intercambian por e-mail. 
- Intercambio de traballos de alumnos e de grupos de alumnos tratando temas de 
interese, relacionados coa cultura propia. 
- Presentación dos contornos inmediatos mutuos: escola, familia, cidade. 
- Participación nun concurso internacional de intercambio de cartas a través de 
Internet. 
-Intercambio de fotografías dos contornos próximos do noso alumnado e explicación 
das súas formas de vida. 
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DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ 
 
- Realización dun xornal a partir dun programa de Autoedición. 
- Estudo crítico e comparativo de distintos xornais electrónicos. 
- Traballo co proxecto Cíceros (Lingua Castelá e Literatura) do CNICE. 
- Consulta de bases de datos: 
- Audición e valoración de programas de radio a través de Internet. 
- Estudo da linguaxe publicitaria utilizado na rede. 
- Procura de textos de autores significativos da literatura española e universal, a través 
de diversos buscadores: Google. 
- Acceso á páxina WEB da Real Academia da Lingua (www.rae.es ) para a utilización do 
dicionario e para consultas lingüísticas de diverso tipo. 
- Manexo do procesador de textos para a elaboración de redaccións, 
traballos, etc 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
 
A programación de matemáticas será a mesma que na actualidade, axustándose aos 
desenvolvementos curriculares establecidos, pero a metodoloxía estará, en parte, 
dirixida a forzar o método ensaio / erro dirixido, para que sexa reflexivo e non un 
tenteo indiscriminado. Como este método esixe un proceso repetitivo e de avance 
lento, necesitarase ter moita capacidade de manipular e reiterar situacións, exercicios 
e problemas. Isto permitiránolo o ordenador, e programas de 
Matemáticas.Fundamentalmente , permitirannos: 
- realizar con rapidez cálculos efectivos (operacións numéricas, operacións alxebraicas, 
cálculos xeométricos, cálculos funcionais,...) 
- realizar exercicios repetitivos (resolución de ecuacións e comprobación de solucións, 
proposición de exercicios...) 
- recoñecemento e representación de figuras e movementos no plano, e no espazo 
(polígonos, corpos redondos, semellanzas, simetrías, poliedros, corpos de 
revolución...) 
- representación de funcións (recoñecemento de distintos modelos, variación dos 
mesmos ao variar algunhas condicións, estudo das súas propiedades, estudo das súas 
funcións derivadas e primitivas,...) 
- recollida de datos estatísticos, análises e representacións, relacións... 
- procura e intercambio de datos, temas a estudar con distintos tratamentos, historia 
da matemática, programas de simulación de problemas, novidades, revistas, 
concursos, matemáticas recreativas, paginas webs relacionadas... 
 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
- Utilizar programas que axuden á autocorreción. 
- Intercambios oral e escrito con alumnos de países de fala inglesa ou que estean 
aprendendo este idioma, a fin de fomentar o coñecemento cultural e social do 
devandito país. 
- Relacionar o inglés con outras materias como xeografía, historia, literatura. 
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- Uso do correo electrónico para contactar con amigos de fala inglesa, usando os 
servizos da “ Pen Pal Association “. 
- Recoller información en Internet para conseguir traballos no verán para os alumnos: 
camareiros, au-pair, ect... 
- Utilizar dicionarios en liña: español-inglés, inglés-español e monolingües. 
- Utilizar a información das enciclopedias:Británica... 
- Visualizar películas en versión orixinal. 
- Elaboración de unidades didácticas adaptadas. 
- Conectar con páxinas de programas de radio para realizar exercicios de comprensión. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
- Procura de exercicios e actividades para a mellora das calidades físicas básicas. 
- Procura de tests de aptitude física relacionados coa saúde. 
- Elaboración de diferentes dietas con vistas a lograr unha alimentación equilibrada e 
as súas modificacións na práctica de actividade física. 
- Traballos críticos sobre hábitos sociais positivos e negativos e a súa influencia na 
actividade física (tabaco, alcohol, dopaxe...) 
- traballos de investigación sobre algunha lesión sufrida polo alumno ou as máis 
habituais na práctica deportiva. 
- Procura de regulamentacións actualizadas dos deportes programados. 
- Procura de aspectos anatómicos básicos do movemento humano. 
- Procura de parámetros para o estudo da composición corporal(porcentaxes de masa 
ósea, graxa, muscular...) 
- Procura de información sobre deportes novidosos con obxectivos de lecer. 
 
DEPARTAMENTO DE SANITARIA 
 
- Procura en Internet: de normativa, de protocolos, novidades, estudos comparativos, 
bolsas traballo. 
- Manexo de programas estatísticos para a explotación dos datos obtidos. 

- Manexo de programas informáticos de xestión de almacéns sanitarios,inventarios, 

orzamentos e facturación para a xestión da unidade ou gabinete do citado ciclo. 

- Obtención de información sobre prestaciones sociais, económicas, sanitarias,etc. 

- Obtención de modelos de impresos, anexos, para a súa cumplimentación. 

- Obter información coas páxinas Web doutros centros do ciclo de sanidade.Busca de 

información para traballos específicos dos distintos módulos do ciclo.                                                                         

DEPARTAMENTO DE FORMACION E ORIENTACION LABORAL 
 
- Procura de información sobre normativas específicas 
- Procura de información sobre postos de traballo na Rede. 
- Coñecemento da mecánica do reenchido de impresos da Seguridade Social. 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO 
 
-Elaboración de nóminas. 
-Cumplimentación de contratos 
-Traballar con datos económicos de diversas fontes para facer comparacións e obter 
conclusións. 
 
DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
- Uso de mapas de distintos tipos (topográficos, económicos, de poboación etc.) 
obtidos a través de Internet. 
- Uso de datos de diversos tipos (demográficos, económicos, etc...) para elaborar 
traballos, gráficos, mapas etc. 
- Utilización de recursos de Internet para consultar datos meteorolóxicos. 
- Uso como emulador para acceder a bases de datos, principalmente de Bibliotecas, 
UMA, Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Xeográfico Nacional, Instituto Nacional 
de Estatísticaetc 
- Acceso a institucións virtuales. 
- Traballo con mapas en rede. 
- Comunicación con outros centros escolares da localidade para intercambiar os 
 ecursos educativos. 
- Elaborar CD-ROMs cos materiais que se vaian obtendo da rede, de maneira que cada 
asignatura teña unha propia concepción da materia na que participen os alumnos e o 
profesor. 
- Procura de documentación, biografías, imaxes etc, para elaborar distintas 
actividades. 
- Contactar con pobos que sexan depositarios da nosa cultura para intentar descubrir o 
que conservan de nós. 
- Acceso a museos virtuais. 
- Obtención de imaxes, tanto históricas como artísticas (retratos, fotos de personaxes 
históricos). 
- Entrar na páxina dalgún xacemento arqueolóxico e penetrarnos nos segredos que 
encerra o pasado. 
- Obtención de planos e documentación dos distintos monumentos que se 
previron visitar, sendo o alumno quen deseñe o itinerario e poida ata ser o 
guía dos seus compañeiros. 
-Utilizar Internet para elaborar itinerarios de tipo histórico, xeográfico e artístico. 
- Creación dun blog para colocar todos os materiais e compartir coñecementos. 
 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
- Elaboración de mapas conceptuais para cada unha das unidades didácticas da 
programación mediante o programa informático inspiration. 
- Elaboración de enquisas e avaliación das mesmas mediante representacións gráficas 
utilizando o Excel. 
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- Realización de comentarios de texto utilizando textos extraídos da prensa escrita a 
través de Internet, así como, outros textos obtidos de distintas páxinas web, 
servíndose, ademais, da rede para obter información adicional 
para poder elaborar o comentario crítico dos mesmos. 
- Realización de breves disertacións de carácter sociolóxico sobre temas transversales 
ás unidades didácticas, utilizando Internet como fonte de 
información. 
- Creación dunha mediateca (biblioteca dixital) con vídeos, discos ópticos, películas, 
grabacións, periódicos e todo tipo de documentos dixitais. 
  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS 
 
-Elaboración e manipulación de esquemas en movemento, tanto de procesos 
xeológicos como biolóxicos, para a súa comprensión tridimensional á escala . 
- Resolución de actividades interactivas obtidas a través de Internet ou do material 
facilitado por editoriais, organismos oficiais e outras fontes, ou ben 
 eseñadas polo propio Departamento. 
- Manexo de bases de datos relacionadas cos temas a tratar, que permiten a utilización 
de datos reais actualizados. 
- Acceso a bibliotecas virtuais, museos de Ciencia ou Historia Natural e enciclopedias 
electrónicas cando se pretenda, de xeito individual ou por grupos, profundar en 
determinados temas que sexan de especial interese para o alumnado. 
- Acceso a páxinas web de publicacións periódicas, tanto de carácter xeral como 
científico, así como de diferentes Centros de Investigación, para buscar información 
sobre temas de actualidade relacionados cos avances científicos ou cos frecuentes 
eventos - case sempre catastróficos - que ocorren no mundo, tales como terremotos, 
inundacións, epidemias e alteracións ambientais en xeral. 
- Exposición ao resto do grupo dos traballos de ampliación realizados deseñando a 
presentación por medio de programas tipo Power Point ou similares. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 
 
 - Acceso a programas de deseño e realización de traballos . 
- A través das aplicacións desenvolvidas na páxina do CNICE, resolver problemas de 
xeometría, perspectivas, etc. 
- Acceder a museos virtuais para a análise de pinturas e esculturas. 
- A partir de programas específicos realizar traballos usando fotografías e s 
música.Estudo do mundo da publicidade na rede.  
 


