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Proxecto Abalar

Abalar é o proxecto para a integración plena das TIC na práctica educati-
va en Galicia. Persegue un salto cualitativo e cuantitativo no modelo 
educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia nun proceso de 
modernización, integrando as tecnoloxías da información e da comuni-
cación (TIC) en todos os ámbitos educativos, o que supón a conversión 
dos colexios e institutos galegos en centros educativos dixitais.

Cal é finalidade do proxecto Abalar? 

Perséguese que todo o alumnado alcance a "competencia dixital" ao 
completar a súa formación, o que implica tanto o dominio das TIC como 
o seu uso seguro e crítico.

A que e a quen implica o proxecto Abalar?

Para alcanzar o obxectivo da integración das TIC na práctica educativa, a 
estratexia de despregamento está coordinada e aliñada nos seguintes e 
eixes clave de actuación do proxecto: 

 Equipamento e infraestrutura.
 Contidos educativos dixitais.
 Sitio web espazoAbalar, para o profesorado, os centros e as familias.
 Formación para o profesorado implicado.

A que alumnado vai dirixido?

O Proxecto Abalar implantarase nos niveis educativos de 5º e 6º de 
educación primaria e 1º e 2º de ESO.

Que equipamento teremos nos centros?

As aulas Abalar dos centros públicos contarán co seguinte equipamen-
to:

 Ordenadores miniportátiles para o alumnado.
 Carro de carga para estes.
 Encerado dixital interactivo (EDI) e proxector.
 Ordenador portátil para o profesorado.
 Conectividade wi� nas aulas.
 Servidor do centro. 

Poden participar todos os centros educativos galegos sostidos con fondos 
públicos?

Si, sempre que cumpran as condicións establecidas nas convocatorias 
anuais de selección de novos centros adscritos á rede Abalar publicadas 
no DOG.

Logo, que requisitos deben ter os centros para adscribirse á rede Abalar?

 Contar coa aprobación do claustro e do consello escolar do centro.
 Presentar un proxecto de traballo. 
 Propor un membro do profesorado como coordinador/a do proxecto Abalar 

no centro. 
 Dispor das infraestruturas eléctricas e de datos adecuadas segundo o 

establecido na convocatoria.

Que compromisos teñen que asumir os centros seleccionados?

 Desenvolver correctamente o proxecto e impulsar a súa continuidade.
 Participar nas actividades de formación que estableza a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 Introducir nos sistemas de información da consellería (sistema XADE) os 

datos precisos para a correcta articulación da funcionalidade do portal 
espazoAbalar.

 Que o profesorado faga uso das funcións e dos recursos dispoñibles no 
portal, e promover o seu coñecemento e a utilización entre as familias.

Máis información

    www.edu.xunta.es/espazoAbalar


