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1. INTRODUCCIÓN 
 

O “Plan TIC do IES de Sabón” representa unha parte moi importante do PEC, é 
unha realidade diaria no proceso de ensino-aprendizaxe  e da dinámica de 
traballo para toda a comunidade educativa. O instituto ven, dende hai varios 
anos, apostando dunha forma decidida pola de renovación pedagóxica a partir 
da integración das novas tecnoloxías nas prácticas cotiáns de aula. 
No ano 2003 e a partir do coñecemento que tiñamos da posta en marcha pola 
Fundación Amancio Ortega dun proxecto de innovación pedagóxica, o proxecto 
“Ponte dos Brozos”, o IES de Sabón, solicitou formar parte do mesmo, e 
participa nel dende o curso 2004-2005.  A participación no proxecto representa 
para o instituto unha serie de melloras importantes, tanto no referido á 
formación do profesorado como na dotación de equipamento do instituto. 
O eixe principal deste plan TIC é que sirva para mellorar o proceso de ensino-
aprendizaxe da comunidade educativa. Para que o  profesorado mellore a súa 
formación pedagóxica e no manexo das ferramentas TIC e para que o 
alumnado remate os seus estudos nunhas mellores condicións para proseguir 
os seus itinerarios educativos  e para a súa incorporación ao mercado laboral. 
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2. CONSIDERACIÓNS 
 

O IES de Sabón ven xa participando nunha experiencia de renovación 
pedagóxica relacionada coa aplicación das tecnoloxías de información e 
comunicación en contornos educativos dende o curso 2003-2004  a través do 
Proxecto Ponte dos Brozos, xunto aos centros CEIP “Ponte dos Brozos e IES 
de Pastoriza”. Esta participación contou coa aprobación unánime do 
claustro celebrado con data 29-01-2003 e do Consello Escolar en reunión 
do 26-02-2003.  
Na actualidade o Proxecto Ponte dos Brozos, tal e como foi deseñado, 
transformouse en unha nova estrutura onde o Concello de Arteixo asume a 
xestión directa do proxecto. 
A moi curto prazo o Concello e os axentes implicados, teñen que definir a 
organización definitiva do proxecto, onde un dos obxectivos principais é dotar 
ao proxecto dunha maior estabilidade e dunha estrutura mais sólida que sirva 
para dar respostas aos novos retos educativos relacionados coas TIC nos 
centros educativos do concello. 
 

 

3. ASPECTOS DO ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
 

O concello de Arteixo caracterízase por unha composición de núcleos de 
carácter suburbano debido á súa proximidade á cidade da Coruña (Arteixo, 
Meicedende e Pastoriza) e por outra banda o asentamento significativo nas 
parroquias do rural. 
A presencia de industrias que se instalan no polígono industrial de Sabón, lugar 
onde se atopa localizado o IES de Sabón facilita o crecemento e a expansión 
do concello e ao mesmo tempo atrae un importante número poboación 
inmigrante. 
A composición do alumnado é maioritariamente pertencente ás clases 
economicamente baixa e media-baixa, de familias  empregadas nas industrias 
do polígono e do sector de servizos e de familias adicadas a labores agrícolas. 
Tamén hai unha certa presencia significativa de alumnos de fóra do concello. 
Outro sector de alumnado é das zonas suburbanas de Meicende e de 
urbanizacións de vivendas sociais. Nos últimos cursos ven aumentando 
progresivamente o número de alumnos estranxeiros, maioritariamente 
latinoamericanos e marroquís. 
O feito de que o instituto este situado no propio polígono industrial favorece o 
contacto con empresas e diferentes institucións en diferentes ámbitos. Non 
obstante parece adecuado sinalar que hai unha permanente  e fluída 
colaboración destes organismos e do propio concello nas iniciativas do 
instituto, o que favorece o desenvolvemento da actividade educativa tanto nos 
aspectos docentes como nos socioeconómicos e outros de  innovación 
educativa e tecnolóxica. 
 

4. OBXETIVOS XERAIS 
 

O Instituto de Sabón ten na utilización das novas tecnoloxías da comunicación 
como un dos eixes á hora de impartir as súas ensinanzas cun mínimo standard 
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de calidade . A meirande parte dos profesores deste Instituto levan participando 
dende o ano 2002 en cursos de formación na área das novas tecnoloxías. 
A existencia de numerosas ensinanzas técnicas incorporan xa a aprendizaxe 
de programas informáticos nas competencias dixitais a  acadar polo alumnado, 
facendo desta ferramenta algo imprescindible.  
Noutras ensinanzas a informática non é a finalidade senón o medio de acadar 
coñecementos de materias tan diferente como as matemáticas, a xeografía ou 
a historia. 
O obxectivo final que pretende a entrada da tecnoloxía nas aulas, non é tanto o 
de elaborar material propio, que tamén, senón o de integrar na vida diaria do 
instituto as novas tecnoloxías. O profesor aproveitará as posibilidades que 
brinda internet, e os medios audiovisuais para impartir a súa materia dunha 
forma moito máis dinámica e atractiva.  
Non trata este proxecto de focalizar o uso das novas tecnoloxías nunha materia 
en concreto, menos aínda nunha práctica ou actividade puntual, senón de crear 
un novo contorno e forma de traballo onde a tecnoloxía se integre na aula 
dunha forma natural e habitual.   
Coa finalidade de lograr que as TIC sexan unha realidade permanente 
establécense os seguintes obxectivos. 

 Potenciar o interese de toda a comunidade educativa do IES de Sabón 
na participación activa e na  renovación do proceso de ensino e 
aprendizaxe  a través da utilización das novas tecnoloxías informáticas. 

 Seguir apostando dunha forma  decidida na formación continua do 
profesorado a través das diversas plataformas de formación (CEFORE , 
Aula PdB). 

 Potenciar a comunicación e coordinación cos centros  do Proxecto PdB 
 para consolidar o proxecto e facelo máis útil á sociedade. 

 Favorecer o intercambio de experiencias con outros centros educativos 
na utilización das TIC como ferramenta útil para ensinar. 

 

5. AS COMPETENCIAS TIC 
 

Conforme ao establecido na LOE e no Decreto 126/2008,do 19 de xuño, polo 
que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia, no referido a competencia dixital o centro establece unha 
serie obxectivos  que ten como meta axudar ao conxunto do alumnado a lograr 
as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 
transformala en coñecemento. E utilizar eficazmente e con responsabilidade as 
TICs. 

 Adaptar mellor o proceso de ensino e aprendizaxe ó ritmo individual de 
cada alumno. 

 Proporcionar o acceso á mesma información e ós mesmos recursos 
educativos a todo o alumnado, independentemente do seu nivel 
socioeconómico. 

 Mellorar a autonomía e a responsabilidade sobre o propio proceso de 
aprendizaxe do alumnado. 

 Dotar ao alumnado, transversalmente, dunha formación que vai ser moi 
apreciada na súa vida laboral futura. 
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 Facilitar ao alumnado unha situación vantaxosa para o seu futuro 
desenvolvemento persoal, social e profesional. 

 Integrar a través da Comisión de Coordinación Pedagóxica as 
competencias TIC establecidas no currículo de cada materia o módulo 
profesional. 

 Contribuír á actualización do profesorado, tanto na súa propia disciplina 
como nas innovacións didácticas. 

 Dotar ao instituto dos medios tecnolóxicos necesarios para o 
desenvolvemento das TIC. 

 

 

6. ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
 

O claustro do IES de Sabón o compoñen 28 profesoras e profesores, dos que 
26 participan no Proxecto Ponte dos Brozos. 
O centro dispón dunha dotación en aula, dun encerado dixital interactivo. un 
videoproxector e altofalantes. A maiores hai varias salas de uso común que 
dispoñen de ordenador de sobremesa e impresora en rede, para uso do 
profesorado e alumnado. 
O alumnado do centro dispón dun ordenador portátil de uso persoal como 
ferramenta de traballo educativa  toda a xornada escolar e durante todo o 
curso. 
O centro dispón dunha aula virtual, dentro da plataforma moodle da Consellería 
de CEOU, que está sendo utilizada  por unha gran parte do profesorado para 
procurar  ao alumnado unha mellor formación. 
Tamén disponse dunha aula do Proxecto PdB que sirve de nexo de conexión 
para facilitar a información e formación do profesorado dos centros educativos 
que participan neste proxecto. 
 

7. COORDINACIÓN TIC 
 

Para levar a cabo as tarefas de coordinación cos outros axentes implicados no 
PPdB e dinamizar o emprego das tic no instituto, cóntase cun  coordinador TIC. 
A tarefa principal consiste en coordinar o desenvolvemento en xeral das TIC e 
especialmente o referido ao PPdB.  Ao mesmo tempo facilitar ao profesorado e 
ao alumnado do centro información sobre temas relacionados coas TIC e 
propoñer diferentes plans de formación e proxectos tecnolóxicos. Así como 
axilizar as relacións e a comunicación entre os grupos de traballo e calquera 
outro membro do PPdB.  
 

 

8. PROPOSTAS DE CAMBIO METODOLÓXICO 
 

Para procurar unha mellora continua no proceso de aplicación das TIC é 
necesario seguir apostando dunha forma decidida pola consolidación e 
potenciación do Proxecto Ponte dos Brozos , e agora máis que nunca dada a 
precariedade  económica dos centros públicos  que ameaza a calidade 
educativa. 
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Esta calidade da educación depende, en grande medida, da aposta das 
administracións educativas en dotar suficientemente de recursos económicos, 
materiais, e humanos aos centros e por facilitar uns plans de formación 
suficientemente atractivos e de calidade para o profesorado. 
No século XXI as TIC representan unha oportunidade sen precedentes para 
conseguir sociedades máis xustas, máis solidarias e máis libres. 
A formación permanente do profesorado, tanto pedagóxica como de contidos, 
relacionada coas TIC, constitúe  unha aposta decidida dentro do proxecto, para 
isto potenciarase o PFAC (formación permanente do profesorado no centro) e 
grupos de traballo, así como outras iniciativas formativas e facilitarase a 
asistencia a xornadas, cursiños, congresos  sobre temas relacionados coa 
aplicación das TIC no ensino. 
Ademais do traballo persoal do profesorado na aula, potenciarase o traballo en 
equipo con outros profesores, tanto do centro como doutros que participen no 
PDB. 
Un dos elementos importantes a ter en conta é o intercambio de experiencias 
relacionadas coas TIC con outros profesores da comunidade educativa, xa 
sexa do entorno o de fora. 
O centro traballará dunha maneira decidida no proceso de aprendizaxe do 
alumnado a través das TIC, coa incorporación de novas ferramentas 
tecnolóxicas e a través da aula virtual do instituto. 
 

 

9. ACTUACIÓNS 
 

 Xornadas sobre experiencias na aplicación das Tecnoloxías da 
Información e Comunicación en contornos educativos. 

 Mellora  dos contidos na aula virtual (moodle) que terá como obxectivo 
final facilitar aos alumnos unha maior oferta formativa que facilite a súa 
aprendizaxe. 

 Poñer en marcha un dominio corporativo que sirva para traballar na 
nube e de elemento aglutinador das diferentes aplicacións que na 
actualidade dispón o instituto: canle vÍdeo, blogs, correo-e, Google site… 

 Realizar unha xornada de posta en común das persoas que participan 
no PPdB que sirva para reflexionar sobre o percorrido feito e ao mesmo 
tempo redefínase o PPdB para os novos retos TIC. 

 Creación de grupos de traballo de formación continua do profesorado 
relacionados con novas ferramentas tic. 

 Mellorar e manter actualizada a páxina web do Instituto de xeito que 
sirva como elemento de información e comunicación entre os membros 
da comunidade educativa. 

 Dentro das iniciativas pedagóxicas  a desenvolver está o proxecto “Cine 
Sabón”. WIKI AULA DE CINE e o GOOGLE SITES CINESABON. Que 
tede  como obxectivo principal dotar aos alumnos dos instrumentos de 
análise e crítica que lles permitan divertirse ao mesmo tempo que 
exercitan o seu espírito crítico e o bo gusto polo cine 

 Píldoras formativas sobre novas ferramentas TIC que sirvan de punto 
informativo para facilitar novas  iniciativas tecnolóxicas ao profesorado. 

 Traballar para consolidar o PDB e para facelo extensible ao resto dos 
centros educativos do concello. 
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 Xornadas de posta en común das experiencias do PDB desenvolvidas 
ao longo do curso para facer mais visible a sociedade a aplicación das 
novas tecnoloxías nas aulas dos centros que participan no proxecto. 

 Establecer proxectos e intercambios co centros educativos, onde as TIC 
sexan o eixe vertebrador das iniciativas 
 

 

 

 
Arteixo, outubro 2012 

 

Coordinación TIC 

                 
 


