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1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN 
Existen moitas razóns prácticas que xustifican o uso das novas tecnoloxías como 

ferramenta pedagóxica. Para comezar, as TIC adoitan facer máis atractivos os materiais 
didácticos e, polo tanto, potencian a motivación. Internet constitúe un recurso moi rico que 
facilita o acceso a unha grande cantidade de información e a un vasto abano de recursos de 
aprendizaxe. Así mesmo, permite a permanente actualización dos materiais didácticos, así 
como a conexión entre centros educativos para intercambiar experiencias. 

Non obstante, as novas tecnoloxías non son ningunha panacea e non se deben utilizar 
sen exercer o sentido crítico, pola simple novidade técnica. A súa introdución sen guía por 
parte do profesorado non mellora a aprendizaxe. 

Por iso, é preciso definir un plan que favoreza que o alumnado remate a ESO coas 
habilidades suficientes para buscar, obter, procesar e comunicar información que sexa posible 
transformar en coñecemento. Un paso previo imprescindible é detectar as necesidades de 
formación do profesorado nesta materia, para que todos esteamos implicados na tarefa da 
familiarización do alumnado coas TIC. 

A propia L.O.E. inclúe entre as oito competencias básicas a seguinte: “4.Tratamento da 
información e competencia dixital”. Esta competencia básica supón a utilización e dominio por 
parte do alumnado das novas tecnoloxías da información e da comunicación, cunha 
capacidade crítica importante para un bo uso das mesmas. É misión da escola dotar ao noso 
alumnado das ferramentas necesarias que garantan a súa autonomía e iniciativa persoal 
(competencia básica 8) e que saiba en todo momento tomar as decisións correctas diante do 
enorme caudal de información que aportan estas ferramentas.  

Resulta evidente que é necesario dotar ao alumnado duns coñecementos importantes 
sobre as TIC para que poidan desenvolverse axeitadamente coas mesmas. Isto pode 
conseguirse mediante o tratamento de conceptos propios da Informática, que estarán incluídos 
nas distintas materias, promovendo un uso da aula de Informática do centro, da pizarra dixital, 
internet, programas específicos de aprendizaxe etc. 

 

 

2. MARCO LEGAL 
Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE do 4/05/2006) 

 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 
O CPI de Mondariz está situado nun entorno moi rural, onde a incidencia das novas 

tecnoloxías aínda é precaria, si se compara con outras comarcas máis cercanas ás cidades ou 
con zonas de rendas per cápita maiores. É especialmente importante, polo tanto, fomentar en 
maior grado o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación neste centro. 

O alumnado de Infantil e Primaria do noso centro nace xa tendo acceso a novos 
equipos informáticos e ferramentas que fan que a súa motivación para aprender con estas 
tecnoloxías sexa moi superior á tradicional. 
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O alumnado de Secundaria cursa materias directamente relacionadas coas TIC de 
carácter obrigatorio, como a Tecnoloxía, e optativas como a Informática que se oferta en 4º da 
ESO. Consideramos que é necesario fomentar o uso dos novos recursos dixitais en tódalas 
demais áreas que forman parte do currículo. 

Para a configuración deste Plan TICS é preciso ter  en conta a diversidade de niveis 
educativos que atopamos no Centro, a heteroxeneidade do alumnado existente -dadas as 
diferentes idades cronolóxicas e psicolóxicas- así como as características do contorno, e así, 
poder levar a cabo unha atención máis precisa e individualizada. 

O Centro sitúase no concello de Mondariz, municipio da provincia de Pontevedra. A este 
Centro asiste alumnado pertencente aos concellos de Mondariz, Mondariz-Balneario e Covelo. 

O C.P.I. Mondariz é un centro que imparte Educación Infantil, Educación Primaria e 
Educación Secundaria Obrigatoria de dúas liñas. 

Este Centro ten adscrito outro, o C.E.I.P. “Nosa Señora de Lourdes” de Mondariz-
Balneario, formado por unha unidade de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos) e tres de Educación 
Primaria, correspondentes a cada un dos ciclos. 

Na localidade de Mondariz-Balneario existe unha escola-fogar (El Divino Maestro) onde 
hai un certo número de alumnos e alumnas en réxime de internado que asiste tamén ao noso 
centro. Este alumnado, procedente de familias desestructuradas e/ou con baixos recursos 
económicos, non é exclusivamente de Mondariz, senón doutras comarcas. Así, ao noso centro 
acode tamén alumnado de Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Ponteareas e Tomiño. 

A agricultura e a gandaría como complementos aos ingresos familiares ou como 
solución ao desemprego, leva nalgúns casos a que o alumnado teña que dedicar parte do seu 
tempo libre ás tarefas do campo en detrimento das súas actividades educativas. 

Asemade, a emigración cara outras localidades produce a ruptura dalgunhas familias, 
que deixan aos fillos e fillas ao cargo dos avós, tíos ou outros familiares nalgúns casos. 

 

Todo isto maniféstase no alumnado nunha  falta de recursos para poder acceder ás 
novas tecnoloxías fora do ámbito escolar. 

 

Enquisa TIC 2012 

Durante o curso académico 2011-12 realizouse unha enquisa co obxectivo de coñecer o 
nivel de competencia no uso das TIC por parte do alumnado do centro. A enquisa realizouse 
nos niveles de 5º e 6º de Educación Primaria, e en toda a ESO. Os resultados da enquisa 
reflíctense no anexo I. Resúmense o máis relevante:  

 

1. Hai unha media de 3 TV por fogar, sendo entre 1 e 2 planas. 

2. A metade do alumnado ten televisión na habitación. 

3. Media de 2 ordenadores por fogar. Un 7% non dispón de ordenador na casa. 

4. Un 51% do alumnado ten ordenador no seu cuarto. 

5. Un 80% dispón de conexión a internet no fogar. 
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6. A valoración media que fan sobre o uso de internet para o traballo de clase é 
dun 5 sobre 10. 

7. Teñen conta nas redes sociais un 86% do alumnado, sendo “Tuenti” a máis 
utilizada con gran diferenza. 

8. Nun 30% dos casos os alumnos consideran que os seus pais NON controlan o 
seu acceso ás redes sociais (en consecuencia a internet). 

9. Máis dun 10% considera que é pouco ou nada coidadoso co seu perfil na rede. 

10. Un 30% teñen agregados como “amigos” a persoas que non coñecen 
persoalmente. 

11. Un 37% non teñen pen drive propio (chegando a pasar do 50% non cursos 
baixos). 

12. Un 25% xa usan algún recurso de almacenamento en rede (case todos 
dropbox), sendo practicamente exclusivo o seu uso nos cursos 2º, 3º e 4º da 
ESO. 

13. Do alumnado que ten teléfono móbil propio (o 82%), teñen internet no móbil o 
34%. 

14. A valoración media que fai o alumnado con respecto ó uso que facemos os 
profesores das TIC na aula é dun 5 sobre 10. 

15. Consideran que as TIC son unha axuda para comprender mellor as materias 
cunha valoración media entre 7 e 8 sobre 10. 

16. Un 80% do alumnado manifesta un interese polas TIC cunha valoración de entre 
5 e 10 (con media de 8), frente a un 20% que manifesta un interese menor de 5. 

  

Dos resultados dedúcense as seguintes conclusións: 

 

1. O incremento do uso das TIC por parte do alumnado é significativo con respecto 
a cursos anteriores. 

2. O acceso a internet e o número de fogares con ordenador tamén mellorou 
significativamente. 

3. Sigue sendo preocupante que un porcentaxe alto de alumnado teña TV no seu 
cuarto. 

4. Tamén consideramos preocupante que os alumnos manifesten que existe falta 
de control materno-paterno sobre o uso de internet e as redes sociais. 

5. Considérase tamén de suma importancia concienciar ó alumnado para que sexa 
máis coidadoso coa súa privacidade na rede (redes sociais, correo electrónico, 
contrasinais seguras...) 

6. O uso das TIC como ferramentas para a educación por parte dos profesores é 
aínda escaso. 
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3.1.- ANTECEDENTES 

Páxina Web do centro: Crease no curso académico 2003-04 polo grupo de traballo 
CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA formado por profesorado do CPI de 
Mondariz. 

Seminarios Permanentes: Créanse o Seminario Permanente memoria MANTEMENTO E 
DESENVOLVEMENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA durante os cursos 2004-
05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 para manter actualizada e ampliar as seccións da páxina web 
do centro. 

Grupos de traballo: Realízanse diversos grupos de traballo ata o de agora relacionados co 
uso das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. (Uso da pizarra dixital, Creación de 
recursos multimedia...) 

Proxecto Abalar: As aulas Abalar entran en funcionamento no CPI de Mondariz durante o 
curso académico 2010-11 nos cursos 5º de Educación Primaria e 1º da ESO, e durante o curso 
2011-12 póñense en funcionamento en 6º de primaria e 2º da ESO. 

Obradoiro Abalar: Durante o curso académico 2010-11 o coordinador TIC asume a Creación e 
a Docencia do Obradoiro Abalar co obxectivo de formar ó profesorado do centro no uso dos 
recursos TIC incluídos nas Aulas Abalar e das ferramentas TIC en xeral. 

PFAC Abalar: Durante o curso académico 2011-12 o coordinador TIC asume a Creación e a 
Docencia do Proxecto de Formación Abalar co obxectivo de formar seguir coa formación do 
profesorado do centro no uso dos recursos TIC incluídos nas Aulas Abalar e das ferramentas 
TIC en xeral. 

 

 

 4. OBXECTIVOS  DO PLAN DE TIC 

1.- Fomentar o uso das tecnoloxías da información e a comunicación para o traballo 
cotián e nas actividades de aula: explicacións, actividades, busca de información, 
utilización de recursos educativos, exposicións de traballos, elaboración de proxectos 
baseados nas TIC, comunicación entre os membros da comunidade educativa... 

2.- Utilizar a páxina web do centro como espazo de comunicación e plataforma de 
recursos educativos para toda a comunidade educativa. 

3.- Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao 
traballo coas TIC. 

4.- Formar ó alumnado nas estratexias para obter e xestionar a información conseguida 
mediante o uso das tecnoloxías da información e a comunicación, así como no uso de 
programas informáticos que lles permita sacar maior proveito do traballo persoal. 

5.- Lograr a integración das tecnoloxías da información e a comunicación como medio 
dinámico de comunicación, de maneira que se constitúan nun elemento común de 
información e de contacto con todos os axentes do proceso educativo, facilitando a 
conexión entre eles. 

6.- Servir de apoio técnico e pedagóxico na implantación das novas dinámicas educativas 
relacionadas coa implantación das Aulas Abalar e o seu equipamento. 
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5. NORMAS DE UTILIZACIÓN DOS RECURSOS TIC   
 Para poder sacar o máximo partido na utilización dos recursos TIC (ordenadores de 
sobremesa, portátiles, aula de informática, aula de audiovisuais, pizarra dixital, cámaras 
fotográficas, cámara de vídeo, equipos de audio e vídeo...) é necesario establecer unha serie 
de normas de utilización e mantemento básicas. En función do tipo de recurso TIC, 
establécense as seguintes normas: 

 

 

5.1.- NORMAS DE UTILIZACIÓN DOS ORDENADORES (Aula de Informática e 
Salón de Usos Múltiples) 

A Sala de Informática poderá ser utilizada polo profesorado previa anotación no cadro horario 
destinado a tal fin. Deberanse cumprir as normas básicas de limpeza, orden e disciplina propias de 
calquera outra aula ademais de algunhas específicas dada a súa natureza e o material que nela se 
atopa. Deberán cumprirse unha serie de normas: 

• Para poder utilizar a aula de Informática deberase de anotar no cadro correspondente o 
nome do profesor que realiza a reserva así como o grupo de alumnos/as que utilizará a 
aula. 

• A reserva de horas terá que facerse durante a semana en curso ou máximo de unha 
semana para outra para garantir a alternancia na súa utilización por parte do profesorado. 

• Ó finalizar a sesión o profesor/a será o último en saír e pechará a porta con chave 
devolvéndoa posteriormente na Conserxería/Administración. 

 

Para poder garantir o bo funcionamento dos ordenadores e a convivencia na aula de 
Informática e Biblioteca debemos cumprir unhas mínimas normas de respecto cara os demais 
usuarios e utilizar correctamente os ordenadores para que se deterioren o mínimo posible e 
non se desconfiguren funcionando correctamente. 

 

• Queda expresamente prohibido para os usuarios (excepto para os responsables do 
mantemento informático do centro): 

− Cambiar calquera tipo de configuración no ordenador (fondos, resolución de pantalla, 
accesos directos, configuración do rato...). 

− Instalar ou eliminar calquera tipo de software. 

− Borrar calquera carpeta ou ficheiro que non sexa propio. 

• Para gardar documentos, recoméndase utilizar a partición do disco duro denominada 
DATOS. De non ser así, en caso de fallo de arranque poderase perder a información. 

• O uso de unidades extraíbles por parte do alumnado (memoria usb, mp3, discos 
duros...) deberá ser sempre autorizado polo profesor/a responsable da Biblioteca ou da 
Sala de Informática. 

• De un curso académico para o outro, farase limpeza de arquivos, polo que se 
recomenda que se faga copia dos documentos que se queiran conservar. 
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• Calquera desperfecto ocasionado pola mala utilización do material informático deberá 
ser pagado polo responsable. 

 

5.1.1.- Para o alumnado, durante as clases: 

• Os alumnos non farán nada cos ordenadores ata que o profesor/a lles dea as 
instrucións do seu traballo. 

• Queda terminantemente prohibido a utilización de calquera programa que non autorice 
expresamente o vosos profesor/a. (Queda prohibido a utilización de programas de 
mensaxería ou chat durante as clases se non o indica expresamente o profesor/a).  

• Queda prohibido utilizar auriculares ou acender os altofalantes a non ser que a 
aplicación didáctica así o requira e nolo indique o profesor/a. 

• Para gardar os vosos traballos utilizade a carpeta que vos indique o voso profesor/a. 
Calquera arquivo que se atope fora da súa correspondente carpeta poderá ser borrado. 
(Para maior seguridade recomendase utilizar a unidade DATOS) 

• Ó finalizar a sesión cada alumno/a deberá apagar o ordenador correctamente. Antes de 
apagar a pantalla os alumnos/as deberán observar que o sistema operativo finaliza ben. O 
profesor/a deberá controlar o proceso e será o responsable de que non queden 
ordenadores acendidos. 

 

5.1.2.- Para o alumnado, durante o tempo de recreo ou fora do horario escolar: 

• Durante o tempo de recreo ou polas tardes, dentro do horario da biblioteca, os 
alumnos/as poderán utilizar os ordenadores da mesma para a realización de traballos, 
estudio ou consulta de información en internet, como unha ferramenta máis da biblioteca. O 
profesor de garda deberá permanecer na biblioteca controlando ós usuarios. 

• Para poder utilizar un ordenador, o alumno/a deberá cubrir a ficha correspondente 
manténdoa consigo durante todo o tempo de utilización, facéndose responsable do mesmo. 

• Non se permitirán máis de dous alumnos por ordenador, a non ser con autorización do 
profesor de garda e soamente para realizar de algún traballo de clase. 

• So se permitirá imprimir traballos de clase, e en branco e negro, previa autorización do 
profesor de garda. (Non se permitirá imprimir directamente páxinas de Internet aínda que 
se trate de información para facer traballos). 

• Permitirase o acceso a Internet con carácter lúdico e o chat (messenger) controlado 
polo profesor/a. 

• Terán preferencia no uso dos ordenadores aqueles alumnos/as que teñan que realizar 
traballos de clase. 

• O profesor/a poderá controlar en calquera momento o que un alumno/a está facendo co 
ordenador de forma directa ou ben mediante a aplicación de control instalada no ordenador 
principal. 

• Ó termino da garda cerraranse as ventás, baixaranse as persianas e pecharase a 
Biblioteca con chave.  
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• O alumnado estará en completo SILENCIO. Débeselles recordar que se atopan nunha 
biblioteca. 

• O alumno/a que non garde silencio ou non se comporte debidamente poderá ser 
expulsado da biblioteca polo profesor de garda. 

• Queda expresamente prohibido o acceso a webs de contidos violentos, pornográficos, 
racistas..., ou que non teñan relación co indicado polo voso profesor/a. 

• Estará prohibida a utilización de altofalantes, en caso de necesidade utilizaranse 
auriculares coa previa autorización do profesor/a de garda. 

• O incumprimento destas normas poderá ser sancionado cunha falta de orde. 

 

 

 

 

5.2.- AULAS ABALAR 

As aulas Abalar entran en funcionamento no CPI de Mondariz durante o curso académico 
2010-11 nos cursos 5º de Educación Primaria e 1º da ESO, e durante o curso 2011-12 
póñense en funcionamento en 6º de primaria e 2º da ESO polo que se establecen unha serie 
de normas de utilización das mesmas para o seu correcto mantemento e eficacia na utilización 
das TIC. 

O equipamento das aulas Abalar consta de: 

- Pizarra dixital táctil. 

- Proxector de vídeo de distancia ultracurta. 

- Ordenador portátil do profesor. 

- Un ordenador ultra-portátil para cada alumno. 

- Un carro de carga para os portátiles Abalar. 

- Unha rede wiffi para cada aula. 

- Un ordenador “servidor de centro” con recursos educativos e acceso a internet. 

As normas básicas que a comunidade educativa debe seguir para o seu correcto 
funcionamento e conservación son as seguintes: 

 

5.2.1 - Asignación e etiquetado dos portátiles: 

• Os ordenadores ultra-portátiles serán etiquetados antes da súa utilización: 

− En Primaria utilizarase o etiquetado correlativo: P1, P2, P3, ... 

− En Secundaria utilizarase o etiquetado correlativo: S1, S2, S3, ... 

• Cada alumn@ terá un ordenador portátil asignado do que se fará responsable durante a 
súa utilización, comprometéndose a utilizalo de forma coidadosa. 
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• Os postos dos ultra-portátiles nos carros de carga estarán numerados, e cada alumno terá 
un número de posto asignado para gardar o portátil ó finalizar a clase. 

 

5.2.2.- Chaves: 

• En Administración haberá unha chave etiquetada para cada carro de carga. (ex: “CARRO 
DE CARGA 1º ESO A” ) 

• profesor que utilice frecuentemente os ordenadores Abalar poderá solicitar á Dirección 
unha chave en préstamo. 

• No caixón de cada carro haberá unha chave das portas traseiras do mesmo, onde se atopa 
o cadro eléctrico. 

• En Administración haberá unha chave etiquetada correspondente a cada unha das aulas 
Abalar. 

• @ delegad@ de clase deberá solicitar a chave a primeira hora, abrir a aula e devolvela en 
Administración. Na súa ausencia, farao o subdeleg@. 

• Ó finalizar as clases pola mañá (despois de saír do comedor) e pola tarde, o delegado 
pechará as aulas utilizando o pestillo interior da porta despois de que tódolos compañeiros 
recolleran o seu material. De non estar o delegad@ farao o subdeleg@ ou outro alumn@ 
encargado. 

 

5.2.3.- Normas de uso e seguridade: 

• Por motivos de seguridade o pulsador  de parada vermello (tipo “seta”), só poderá ser 
activado en caso de emerxencia. O alumn@ que o faga sen causa xustificada poderá ser 
sancionado segundo o RRI. 

• No interior do caixón do carro de carga existe un botón verde e outro azul cos que se fode 
forzar a carga dos portátiles en caso de necesidade. 

• O alumn@ deberá coidar e usar de forma correcta o seu portátil así como os demais 
elementos que se atopan na aula Abalar. En caso de uso indebido o alumn@ poderá ser 
sancionado segundo o RRI. 

• En Educación Secundaria cada profesor creará cos seus alumnos dentro da carpeta 
“alumno” outra propia da súa materia para facilitar a organización dos arquivos. 

• O alumn@ será responsable de facer copia de seguridade dos seus arquivos nun 
dispositivo de memoria externo. O profesorado deberá recordarllo ós alumnos de cando en vez. 

• A cámara web integrada no portátil non poderá manipularse salvo instrución expresa do 
profesor co que teñen clase. O seu uso indebido poderá ser sancionado segundo o RRI. 

• É recomendable que cando o profesorado explica, lle indique ó alumnado que baixe as 
pantallas do ordenador para evitar distraccións. 

• O alumn@ non deberá abrir ningún programa que non indique expresamente o seu 
profesor/a. En caso de dúbida, o alumno debe preguntar. 
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• Ó finalizar a clase, tanto os portátiles do alumnado coma o do profesor deberán gardarse 
nos carros de carga, e enchufados ó cable de alimentación para posibilitar a súa recarga 
eléctrica. 

• Ó finalizar a clase o profesor comprobará ademais que o carro de carga queda “en tensión”. 
En caso contrario comprobará que os interruptores automáticos da parte traseira do carro 
estean levantados (a chave deberá estar no caixón) e que a iluminación do LED do enchufe do 
carro estea acesa. 

• No caso de que dous profesores queiran usar os portátiles Abalar en dúas clases sucesivas 
poderán pórse de acordo para non gardar os portátiles entre clase e clase. Neste caso, o 
profesor saínte deberá esperar polo profesor entrante. 

• Ó finalizar a clase, o proxector de vídeo deberá quedar apagado e o mando a distancia 
gardado no caixón do carro de carga. 

 

5.2.4.- Mantemento e avarías: 

• Queda terminantemente prohibido para o alumnado realizar tarefas de reparación ou 
mantemento dos portátiles ou demais elementos da aula Abalar. No caso de que o alumn@ 
detecte algún problema de funcionamento no seu ordenador deberá comunicarllo ó seu 
profesor para que actúe en consecuencia. O seu incumprimento poderá ser sancionado 
segundo o RRI. 

• Queda expresamente prohibido para o alumnado extraer a batería dos portátiles ou 
manipular calquera outra parte física do ultra-portatil que non sexan as do normal uso. O seu 
incumprimento poderá ser sancionado segundo o RRI. 

• Os últimos postos do carro de carga, etiquetados coa palabra “FALLAN”, serán utilizados 
para colocar aqueles portátiles que non estean operativos, ben por fallos de software ou de 
hardware.  

• No caso de que un profesor detecte que un ou varios ultra-portátiles non cargan 
correctamente deberán apartalos para a zona do carro etiquetada “FALLAN” e avisar do fallo ó 
coordinador Abalar (É posible que os fusibles correspondentes á carga dos ultra-portátiles que 
se atopan na parte traseira do carro se fundiran). Deberá deixar ademais unha nota informativa 
no portátil indicando o problema de funcionamento. 

• Se o profesor detecta que ningún dos ordenadores Abalar ten conexión a internet por medio 
da rede wiffi “ABALAR” poderá “resetear” o punto de acceso desconectando o cable de rede e, 
transcorridos varios segundos, volvendo a conectar. 

 

5.2.5.- Restauración das copias de seguridade e avarías: 

• En caso de que un dos portátiles dos alumnos non arranque tras repetidos intentos, ou ben 
o sistema operativo estea corrupto e non funcione adecuadamente, o profesor poderá restaurar 
a copia de seguridade seguindo as seguintes instrucións: 

− Conectar ó ultra-portátil o cable de rede amarelo do servidor de centro. 

− Arrancar o ordenador e inmediatamente pulsar repetidas veces a tecla F11 ata que 
apareza o menú de arranque. 
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− Seleccionar a opción 2. LAN 

− Seleccionar opción “ordenador de alumno” 

− Esperar a que finalice o proceso. 

− Desconectar cable de rede e apagar pulsando a tecla de encendido. 

− Arrancar normalmente e comprobar que funciona. 

 

• No caso de que un profesor detecte un ordenador que non arranca e non pode restauralo 
na seguinte hora, deberá deixalo colocado nos postos do carro etiquetados coa palabra 
“FALLAN”. 

• No caso de que se trate dunha avaría diferente deberá deixarse unha nota informativa no 
ordenador e avisar  en Dirección. 

 

5.2.6.- Agrupamentos, desdobres e aulas específicas: 

• Cando existan agrupamentos ou desdobres nos que parte do alumnado teña que 
desprazarse a outras aulas poderán levar os portátiles consigo, baixo instrución previa do 
profesor correspondente. 

• profesorado que imparta a súa materia en aulas específicas “non Abalar” poderá trasladar 
os ordenadores portátiles a ditas aulas para poder traballar cos alumnos das aulas Abalar 
correspondentes. 

• Nos supostos anteriores (6.1 e 6.2) o profesor sempre acompañará ó alumnado durante a 
recollida, traslado e retorno dos ultra-portátiles ó carro de carga correspondente. 

 

5.2.7.- Normas de utilización das aulas abalar por outros grupos: 

• No caso de que as aulas Abalar estean dispoñibles, poderán ser utilizadas por outros 
profesores con outros grupos “non Abalar” anotándose previamente no cadro horario 
correspondente.  

• No suposto anterior poderase facer uso da pizarra dixital, pero o alumnado non poderá 
utilizar os ultra-portátiles. 

• O alumnado das aulas Abalar deberá deixar recollido todo o seu material nas taquillas 
correspondentes durante as horas nas que quede libre a aula. 

 

 

5.3 – UTILIZACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES 
(Proxector de transparencias, Cámaras fotográficas, Ordenadores portátiles, 
Canón de vídeo...) 

 Os recursos desta natureza estarán custodiados polo secretario/a do centro e será esta 
a persoa á que se lle deberá solicitar o aparello electrónico que se queira usar. Para unha 
mellor optimización destes recursos é necesario establecer unha serie de protocolos de 
utilización: 
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• O recurso solicitarase ao secretario/a do centro quen anotará o nome do profesor/a, a 
data e a hora na que se entrega o aparello no rexistro correspondente. 

• O profesor/a farase responsable da súa correcta utilización e da súa devolución no 
prazo máis breve posible, especialmente se a demanda e grande. 

• O/A secretario/a fará constar a súa devolución no listado correspondente. 

 

En función do tipo de aparello establécense as seguintes normas de utilización: 

 

5.3.1. - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 

• Unha vez feitas as fotografías e antes da devolución da cámara, o profesor/a deberá 
descargar os ficheiros a un ordenador, lapis de memoria ou outro tipo de soporte 
informático se quere conservar as imaxes. 

• A cámara deberá de ser devolta coa tarxeta de memoria baleira borrando previamente 
tódalas imaxes (formatear tarxeta, ou borrar tódalas imaxes). Deste xeito facilítase a 
utilización posterior da máquina de fotos. 

• No caso de que as imaxes sexan de interese xeral (festivais, actividades, saídas...) 
sería desexable que se descargaran dentro da carpeta “Fotos CPI Mondariz” (e dentro 
do curso académico correspondente) que se atopa en  “Mis documentos” de calquera 
ordenador da sala de profesores. 

• GALERÍAS FOTOGRÁFICAS DO CPI DE MONDARIZ   (picasa): Dende a páxina web 
do centro podedes acceder á galería fotográfica do CPI de Mondariz antiga e á nova 
galería aberta en “picasa” co enderezo de correo cpimondariz.fotos@gmail.com  

Para crear unha galería fotográfica na páxina web do centro (picasa) deberanse 
seguir as instrucións que a continuación se detallan: 

 

Instrucións para subir fotos á galería fotográfica de “picasa” do CPI de Mondariz: 

1º- Crear unha carpeta coas fotografías seleccionadas dentro da carpeta “Fotos CPI 
Mondariz” (e dentro do curso académico correspondente) que se atopa en  “Mis 
documentos” de calquera ordenador da sala de profesores. (O nome da carpeta será o 
nome da galería creada en picasa) 

 

2º- Abrir o programa “picasa” e seleccionar no menú da esquerda a carpeta das fotos 
que queremos subir. 

 

3º- Pinchar en “Acceder con tu cuenta de google” usando o correo electrónico 
cpimondariz.fotos@gmail.com e o contrasinal “nonocontes” 

 

4º- Seleccionar mantendo pulsada a tecla “Ctrl” as fotos que queiramos subir á galería. 
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5º- Pulsar o botón “Compartir” e na ventá que se abre: 

 

5.1- comprobar que en “tamaño de imaxe“está seleccionada a opción “óptimo 
para compartir en la web”. 

 

(IMPORTANTE ! !  non subades nunca as fotos a tamaño completo) 

 

5.2- Pinchar sobre “+ Añadir circulos o contactos con los que compartir 
contenido...” e seleccionar “Público” 

 

5.3- Pinchar no botón “Compartir” e iniciarase a subida automaticamente. 

 

IMPORTANTE: Non subades as fotos directamente dende a páxina web de picasa a 
non ser que estean previamente redimensionadas a un máximo de 800x600 pixels. 

 

5.3.2.- CÁMARA DE VÍDEO DIXITAL 

• Existe unha cámara dixital con soporte en cinta a disposición do profesorado. 

• Unha vez feitas a gravación e antes da devolución da cámara, o profesor/a poderá 
pasar a gravación a un DVD utilizando o gravador de DVD da Sala de Usos Múltiples ou 
ben a un ordenador mediante a captadora de vídeo “Pinnacle Studio”. 

• En caso de falta de tempo para facelo inmediatamente despois de gravar, o profesor/a 
deberá quedar coa cinta para poder facelo nos días seguintes. Deste xeito non se 
destruirá unha gravación antes de pasala a outro soporte. 

 

5.3.3.- ORDENADORES PORTÁTILES 

• Existen varios ordenadores portátiles que están a disposición do profesorado e 
numerados para facilitar a súa identificación. 

• Non se deberá cambiar ningún tipo de configuración no ordenador (fondos, resolución 
de pantalla, accesos directos, configuración do rato...). 

• Non se deberá instalar ou eliminar ningún tipo de software excepto polos responsables 
do mantemento informático do centro. 

 
 
 
 
 
 



 15

6 – CONTAS DE CORREO ELECTRÓNICO 

 Durante o curso académico 2009-10 abríronse en gmail contas de correo electrónico 
para os diferentes ciclos e departamentos do centro, entre outras, co fin de facilitar a 
comunicación entre o profesorado e o alumnado do noso centro. O contas de correo abertas 
ata o de agora son as seguintes: 

 

Etapa de Infantil - cpimondariz.infantil@gmail.com 

Primeiro Ciclo de Primaria - cpimondariz.primaria1ciclo@gmail.com 

Segundo Ciclo de Primaria - cpimondariz.primaria2ciclo@gmail.com 

Terceiro Ciclo de Primaria - terceirociclomondariz@gmail.com 

Dpto. de Ciencias Naturais - cpimondariz.cienciasnaturais@gmail.com 

Dpto. de Ciencias Sociais - cpimondariz.cienciassociais@gmail.com 

Dpto. de Educación Física - cpimondariz.educacionfisica@gmail.com 

Dpto. de Educación Plástica e Visual - cpimondariz.epv@gmail.com 

Dpto. de Física e Química - cpimondariz.fisicaequimica@gmail.com 

Dpto. de Francés - cpimondariz.frances@gmail.com 

Dpto. de Inglés - cpimondariz.ingles@gmail.com 

Dpto. de Informática - cpimondariz.informatica@gmail.com 

Dpto. de Lingua Castelá - cpimondariz.linguacastela@gmail.com 

Dpto. de Lingua Galega - cpimondariz.linguagalega@gmail.com 

Dpto. de Matemáticas - cpimondariz.matematicas@gmail.com 

Dpto. de Música - cpimondariz.musica@gmail.com 

Dpto. de Relixión - cpimondariz.relixion@gmail.com 

Dpto. de Tecnoloxía - cpimondariz.tecnoloxia@gmail.com 

Informática - cpimondariz.informatica@gmail.com /cpimondariz.informatica2@gmail.com 

Dpto. Actividades Complement. e Extraescol. - cpimondariz.actividades@gmail.com 

Dpto. de Normalización Lingüística - cpimondariz.normalizacion@gmail.com 

Dpto. de Orientación - cpimondariz.orientacion@gmail.com 

Xefatura de Estudios de Primaria - cpimondariz.xefaturaprimaria@gmail.com 

Xefatura de Estudios de Secundaria - cpimondariz.xefaturasecundaria@gmail.com 

Dirección do centro - cpimondariz.direccion@gmail.com 

Secretaría do centro - cpimondariz.secretaria@gmail.com 
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7 – A PÁXINA WEB DO CENTRO 
 

7.1.- ANTECEDENTES   

7.1.1.- Creación da páxina web do centro: 

Ó longo do curso académico 2003-04 créase a páxina web do CPI de Mondariz co 
obxectivo de crear unha plataforma dixital na que poder desenvolver recursos educativos 
multimedia de utilidade para a comunidade educativa deste centro mediante o grupo de traballo 
denominado CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA. Nunha primeira parte, 
o grupo de traballo recibe formación específica na creación de páxinas web, tratamento 
fotográfico, creación de galerías, edición de ficheiros flash, etc. e nunha segunda parte se crea 
a estrutura básica da páxina web do CPI de Mondariz. 

7.1.2.-  Seminarios Permanentes relacionados coa páxina web do centro: 

Durante varios cursos académicos posteriores á creación do grupo de traballo que pon 
en marcha a web do noso centro, créase o Seminario Permanente MANTEMENTO E 
DESENVOLVEMENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA co obxectivo de 
desenvolver e manter actualizada a páxina. 

(Na actualidade o CEFORE xa non autoriza a creación deste tipo de Seminarios 
Permanentes relacionados coa actualización de páxinas web de centros educativos) 

  

7.1.3.- Blog do centro 

 En febreiro de 2010 ponse en funcionamento o blog do centro que se integra na propia 
plataforma web do CPI de Mondariz, utilizando o enderezo 
http://cpimondariz.wordpress.com/ 

Os usuarios (profesorado) poden publicar no blog accedendo coas diferentes contas de 
ciclo ou departamento dende a propia páxina do centro, deste xeito non é necesaria a 
renovación de usuarios en cada curso académico. 

 

 

7.2.- PROPOSTAS DE MELLORA 

Proponse que para os vindeiros cursos académicos se leven a cabo as seguintes 
actuacións relacionadas coa páxina web do centro: 

 1.- A substitución paulatina de algunhas páxinas estáticas por outras que faciliten a 
incorporación de contidos por parte do profesorado (tipo blogs ou webquest segundo o caso) 

 2.- A incorporación á páxina de seccións que permita “colgar” recursos por parte do 
profesorado destinados ó alumnado do centro. 

 3.- A substitución gradual das galerías fotográficas actuais por albumes de Picasa ou 
similar. 
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8. CONTA DE “DELICIOUS” do CPI de Mondariz 
“Delicious” é un servizo que nos permite acceder on-line a páxinas web favoritas dende 
calquera ordenador. Permite organizar e clasificar os favoritos por medio de ETIQUETAS (tags) 
de tal forma que un enderezo web pode estar etiquetalo con tantas como precisemos. 

As etiquetas deben introducirse separadas por comas, por exemplo: 

Tags: MATEMÁTICAS, primaria, sumas 

Podemos acceder ós favoritos do CPI de Mondariz no seguinte enderezo: 
http://www.delicious.com/cpimondariz 

 

 

ACCESO PARA ENGADIR MARCADORES: 

 

Sign In >   usuario: cpimondariz 

                contrasinal: ************** (preguntade ó coordinador TIC) 

 

INSTALACIÓN da barra de ferramentas no navegador: 

 

- En Mozilla Firefox: Herramientas>Complementos>Obtener complementos... buscar "delicious" 
e instalar.   

 

- En Internet Explorer: accede á páxina http://www.delicious.com/help/installie descarga e 
instala. 
 
 
 
8. ACTUACIÓNS PARA LEVAR ADIANTE O PLAN 

1. Revisar periodicamente as normas de utilización dos recursos TIC do centro, 
adecuándoas ó tipo de alumnado, número de recursos, espazos destinados ó seu uso... 

2. Fomentar entre o profesorado o uso do correo electrónico para a comunicación entre os 
diferentes ciclos e departamentos e cargos directivos dando de alta aqueles correos 
que se estimen oportunos.  

3. Manter actualizadas en cada unha das contas de correo do cetro os enderezos dos 
diferentes departamentos e do profesorado. 

4. Fomentar entre o profesorado e o alumnado o uso do correo electrónico como unha 
ferramenta máis da comunicación no ámbito educativo. 

5. Facilitar ós diferentes departamentos/ciclos a incorporación de recursos didácticos na 
páxina web do centro para mantela actualizada informando da forma de proceder. 
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6. Fomentar o uso das Aulas Abalar por parte do profesorado e solucionar as incidencias 
que se produzan durante a súa utilización, comunicándoas de ser necesario á Unidade 
de Atención a Centros UAC. 

7. Elaborar un protocolo de actuación para o profesorado, que informe e facilite a 
elaboración e colocación de contidos na páxina web do centro. 

8. Propoñer as normas básicas de uso dos recursos tecnolóxicos (Aula de Informática, 
Aulas Abalar, Uso de Ordenadores, Uso de outros recursos TIC como cámaras 
fotográficas ou de vídeo...) 

9. Propoñer a ubicación dos novos recursos TIC que cheguen ó centro, e propoñer 
cambios nos xa existentes. 

10. Dar a coñecer este Plan TIC a toda a comunidade educativa. 

 

 

 

 
 
 
 

 


