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1 Memoria xustificativa

1.1. Historia do proxecto. Xustificación

O proxecto nace da necesidade xeneralizada que temos nos centros que impartimos ciclos da
familia profesional de Comercio e márketing de dispor dunha ferramenta que permita montar
unha ou varias tendas de comercio electrónico para cada alumno e doutros materiais didácticos
(desde manuais a exercicios até referencias de software) que permitan ao profesorado dispor de
recursos para desenvolver actividades na aula. No mercado hai moitas solucións para este fin,
case todas pensadas para o mundo empresarial e a uns custos ou cunhas características que non
as fan apropiadas para a actividade docente.

A primeira ncesidade cóbrese cunha ferramenta desenvolvida polos informáticos implicados no
proxecto aloxada nun hosting. Téstase a ferramenta e observamos que cun custo de 10 € / mes /
centro é válida para o uso simultaneo de ata 17 usuarios. Con grupos menores o custo divídese
pola  metade,  e  con  grupo  maiores  duplícase.  A ferramenta  permite  abrir  un  número  case
indefinido de tendas. Débese establecer no hosting un nivel  de recursos adecuado ao número
máximo de alumnos que o van a utilizar simultaneamente. No caso de institutos que participan
no proxecto o número de alumnos que a usan simultaneamente en ningún caso foi superior a 17.

A necesidade de dispor de manuais, exercicios e referencias a software cóbrese cunha wiki e
actividade en Moodle.

O proxecto  resultou  premiado na resolución do 9  de maio  de  2017 da  Dirección Xeral  de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para
o  desenvolvemento  de  proxectos  de  innovación  tecnolóxica  ou  científica  e  proxectos  de
innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, onde se impartan ensinanzas de
Formación Profesional, convocados na resolución 22 de decembro de 2016.

1.2. Relación de participantes

Centro coordinador

Centro coordinador: Denominación do centro coordinador IES CHAN DO MONTE Código de centro: 36015159

Coordinador do proxecto

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Antonio Mandías Toledo amandias@edu.xunta.es
Procesos comerciais
Procesos de xestión administrativa

Profesorado participante
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Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

José Francisco Sánchez Corral jfsanchez@edu.xunta.es Sistemas e aplicaicóns informáticas

Oscar Núñez Aguado aguado@edu.xunta.es Informática

María del Mar Carballo Feijoo carballofeijoo@edu.xunta.es Lingua e literatura galega

María Isabel Rodríguez Lameiro
maribelrodriguez43@edu.xunta.e
s

Administración e dirección de empresas

Josefa María Hermo García jhermo@edu.xunta.es Administración e dirección de empresas
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Centros participantes

Centro participante: Denominación do centro participante CIFP RODOLFO UCHA PIÑEIRO Código de centro 15006778

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

María Rosario Freire Vera f  reirevera@edu.xunta.es  Procesos comerciais

Centro participante: Denominación do centro participante IES XULIAN MAGARIÑOS Código de centro 15026391

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Javier Rodríguez Rodriguez xirimil@edu.xunta.es Organización e xestión comercial

Empresas ou entidades participantes

Empresas ou entidades partipantes

Denominación da empresa CIF Persoa contacto Enderezo electrónico

ABANCA Corporación Bancaria S.A A-70302039 Miguel Angel Bermudez Rivera mabermudez@abanca.com

Ku-SEO 77548325F Wajari Velásquez Fernández info@ku-seo.com
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1.3. Actividades realizadas

Centro coordinador. Actividades realizadas.

Desenvolvemento  dunha  ferramenta  que  permite  crear  de  maneira  sinxela  un  número
indeterminado de tendas de comercio electrónico abonando unicamente o custo do hosting.

Participar conxuntamente co resto de centros no desenvolvemento dunha wiki e de recursos
nunha contorna Moodle.

Actividades de divulgación dos resultados do proxecto conxuntamente cos Centros de formación
e recursos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Centro participante. Actividades realizadas.

A totalidade de centros participantes traballan no desenvolvemento da wiki e dos recursos nunha
contorna Moodle

Empresa ou entidades participantes. Actividades realizadas.

O proxecto de desenvolvemento coa colaboración de Abanca Corporación Bancaria, S.A..e de
Ku-SEO. Abanca facilitou un TPV virtual e outro físico, Ku-SEO asesorou nas actividades de
posicionamento e análisis de trafico.

1.4. Avaliación final. Indicadores

Centro coordinador. Plan de avaliación. Indicadores.

Polo  centro  coordinador  remitiuse  regularmente  vía  correo  electrónico  información  das
novidades da wiki e da contorna Moodle. As estatísticas de entradas na wiki contabilizan unha
media de 50 visitas / día.

Estes  correos diríxense ás contas dos centros e nelas convídase aos lectores a que soliciten
recibilos directamente. Ao día de hoxe temos unha base de datos cun total de 50 profesores
destinados nalgún centro do estado onde se imparten estudos de FP da familia de Comercio e
márketing e que manifestaron interese en recibir a información dos correos tamén na súa conta
de correo persoal ou corporativa.
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Consideramos que ambos datos son un fiel indicador do interese dos profesores que impartimos
módulos relacionados co obxecto do proxecto de estar puntualmente informados dos resultados
e materiais que se elaboran no proxecto.

Centro ou centros coordinadores. Plan de avaliación. Indicadores.

O dito para o centro coordinador é tamén válido para os coordinados.

Empresas e/ou entidades participantes. Plan de avaliación. Indicadores

A participación de Abanca permite utilizar recursos idénticos aos que para as actividades de
pago electrónico se usan nas empresas. Podemos dicir que aínda que se trate dunha “simulación”
os procesos e resultados finais son “idénticos”.

Recentemente fíxose polos servizos de formación do profesorado da Consellería unha actividade
que inclúe o descrito no parágrafo dentro dunha programa de difusión dos pagos electrónicos.

Resolta a convocatoria é de público coñecemento que a maioría de centros galegos solicitou
participar na actividade.

1.5. Conclusións. Valoración global do proxecto e previsións de futuro

A valoración global  do proxecto non pode ser máis positiva.  Por unha banda puxéronse en
contacto diversos centros e realizáronse moitos intercambios de información e experiencias.

Destacamos a actividade de presentación do proxecto nas Xornadas do profesorado da familia
profesional de Comercio e márketing curso 2017-2018 realizado polo CAFI o pasado 11 de
setembro.

Por  outra  banda  nos  grupos  de  traballo  ou  seminarios  dos  departamentos  de  Comercio  e
márketing do CIFP Rodofo Ucha Piñeiro, IES Pintor Colmeiro, IES Chan do Monte e do IES
Pontepedriña realizáronse ou están a realizar actividades de demostración da ferramenta.  En
todos eles adoptaron ou están a estudar a posibilidade de implantala nas actividades de aula.

A wiki e o recurso Moodle pretenden ser un referente onde os profesores que impartimos as
materias relacionadas co comercio electrónico poidamos atopar recursos ou colgar a disposición
da comunidade educativa aqueles que consideremos poidan ser de interese xeral.

Por outra banda a actividade de comercio electrónico e márketing dixital é cambiante. Aínda que
formalmente o proxecto ten unha data de finalización, as actividades que o forman cambian de
maneira  contínua.  É  vontade  dos  profesores  que  formamos  parte  do  proxecto  de  continuar
producindo  materiais  e  actividades,  xa  sexa  ao  amparo  de  futuras  convocatorias  da
administración educativa, dentro do traballo do IES ou en colaboración con empresas privadas.
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1.6. Memoria de xustificación económica

Gastos xerais do proxecto (a presentar polo centro coordinador)

Pódese acceder a folla de cálculo dos gastos xerais do proxecto facendo clic aquí.

Xustificación de gastos individuais de cada centro (unha por cada centro 
participante)

Pódese acceder a folla de cálculo dos gastos individuais do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro facendo
clic aqui, e a do IES Xulián Magariños facendo clic aquí e aquí respectivamente.
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2 Resultados do proxecto

Tal como se indica nos puntos anteriores os resultados do proxecto son

• Unha wiki

• Curso Moodle

• Ferramenta informática

2.1. Sitios web

A wiki Http://cmcomercio.es

Moodle Http://moodle.cmcomercio.es

2.2. Aplicacións software

A documentación relativa á ferramenta que permite  crear  unha serie  de tendas de comercio
electrónico pode descargarse da wiki facendo clic aqui.
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