
ANEXO VI
Plan de integración das tecnoloxías da 

información e a comunicación

Enmarcada nas accións que se dispoñen na Lei orgáni ca de educa-
ción, e coa finalidade de que as tecnoloxías da información e a comunica-
ción se incorporen como un recurso mais aos procesos de ensino-aprendi-
zaxe, cada centro educativo deberá elaborar e incluír no proxecto educati-
vo de centro, un plan de integración das tecnolo xías da información e a
comunicación que implique un cambio metodolóxico e unha adaptación á
realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as tecno -
loxías da información e a comunicación ofertan. 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comu nicación ao
traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e formación das
novas xeracións. A súa importancia socialeolugar preferente que ocupan xa
na vida dos nenos e das nenas, fai que deban estar presen tes nos centros
educativos, de modo que aqueles adqui ran os coñecementos e habilidades
necesarias para abor dar con garantía de éxito a súa utilización nos contor-
nos de aprendizaxe, familiares e de lecer. 

Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria,
acade unha competencia dixital. Esta compe tencia consiste en dispoñer de
habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para
transfor mala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van
desde o acceso á información ata a súa transmi sión en distintos soportes
unha vez tratada, incluíndo a utilización das como elemento esencial para
informarse, aprender e comunicarse. 

Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito e de
coherencia, resulta necesaria a creación dun Plan de integración das tec-
noloxías da información e a comunicación a nivel de centro e de aula coa
participa ción activa de todo o equipo docente que, unha vez apro bado, se
incorporará á programación xeral anual de cen tro, e a súa avaliación, á
memoria deste. Cada proxecto será único atendendo ás características e
ás posibilidades que se poden acadar tendo en conta a situación
xeográfi ca, o tipo de alumnado, a formación do profesorado e as infraes-
truturas dispoñibles. 
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Deseñarán unhas pautas para realizar un seguimento e avaliación
do plan, polo menos trimestral, polas persoas coordinadoras de ciclo e -en
caso de existir- pola persoa coordinadora do plan, que determinarán, se é
o caso, aspectos de mellora. 

Como marco para a elaboración deste Plan de traballo, xúntanse as
características que deben terse en conta para a súa elaboración. 

• Estudo inicial do centro referido ás características de toda a súa
comunidade educativa. Poden recollerse aquí as iniciativas xa realizadas
neste campo e mais as expec tativas e os intereses de cara ao futuro. 

• Obxectivos que, a curto e longo prazo, se pretenden alcanzar, así
como a metodoloxía e actividades concretas que se aplicarán para
acadalos. Deberán incluírse inicia tivas pedagóxicas innovadoras e cambios
metodolóxicos que redunden nun mellor aproveitamento das TIC nas aulas. 

• Estratexias de coordinación do profesorado das dis tintas áreas e
niveis educativos. 

• Utilización e aproveitamento dos recursos existentes no centro en
beneficio do proxecto. 

• Organización dos espazos do centro. 

• Fomento dos valores democráticos, tratamento da diversidade,
atención ao alumnado con necesidade espe cífica de apoio educativo e
medidas para promover o acceso ás TIC en condicións de igualdade por
parte de persoas dos dous sexos e de diferentes condicións sociais. 

• Uso da biblioteca escolar como centro de recursos multimedia
para a obtención de información e para a aprendizaxe. 

• Plan de avaliación anual tendente a detectar os obxectivos acada-
dos e os incumpridos, así como as estra texias que deberán adoptarse para
alcanzar os non conse guidos. 

• Detección de necesidades formativas do profesorado. Elaboración
dun plan de formación interno que permita difundir boas prácticas e
aproveitar ideas e coñecemen tos dos compañeiros e compañeiras docentes. 

• Medidas para difundir o proxecto entre o alumnado, as familias e
a comunidade educativa en xeral, de manei ra que se fomente a súa parti-
cipación nel. 
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Cada plan deberá recoller ademais os seguintes obxec tivos xerais: 

• Fomentar a páxina web do centro como espazo de comunicación
e de colaboración con toda a comunidade educativa. 

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

• Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con
necesidade especiais de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de
aprendizaxes. 

• Impulsar a comunicación con outros centros e locali dades, para
coñecer e transmitir valores sociais e de res pecto doutros costumes e
outras formas de vida. 

• Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa moti-
vación e o seu afán de coñecemento. 

• Fornecer o alumnado de estratexias para obter e xes tionar a infor-
mación conseguida mediante o uso das tec noloxías da información e a
comunicación. 

• Utilizar programas e contornos que faciliten a conse cución dos
obxectivos propostos nas diferentes áreas do currículo. 

• Utilizar o ordenador como medio de creación, de inte gración, de
cooperación e de expresión das propias ideas. 

• Potenciar a comunicación cos seus iguais. 

• Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica
docente ao aproveitar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da infor-
mación e a comunicación. 

• Empregar as tecnoloxías da información e a comuni cación para o
traballo cotián e nas actividades de aula: programacións, proxectos, expli-
cacións, actividades... 

• Consultar e obter información a través das tecnoloxías da infor-
mación e a comunicación, tanto para temas pro fesionais como para expe-
riencias interesantes para a súa actividade docente. 

• Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciati vas... en diversas
redes de colaboración como a internet. 
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• Lograr a integración das tecnoloxías da información e a comuni-
cación como medio dinámico de comunicación, de maneira que se consti-
túan nun elemento común de información e de contacto con todos os
axentes do proce so educativo, facilitando a conexión entre eles. 

• A través das asociacións de nais e de pais dos cen tros, poñer en
marcha mecanismos para aproveitar a infraestrutura tecnolóxica e favore-
cer a adquisición por parte de nais e pais dos coñecementos necesarios
para un uso proveitoso das tecnoloxías da información e a comu nicación. 

• Favorecer a superación das limitacións de acceso ás tecnoloxías da
información e a comunicación derivadas das desigualdades sociais. 
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