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PROXECTO ABALAR 

_Introducción 

 O Proxecto ABALAR  é a estratexia de  integración 
das TIC na práctica educativa de Galicia, como 
medio para a mellora da calidade do sistema 
educativo galego, a través da transformación das 
aulas tradicionais en dixitais, e coa implicación de 
toda a comunidade educativa. 

 

 Estrutúrase en 4 eixos de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Púxose en marcha no ano 2010 nos cursos 5º de 
Primaria e 1º de ESO de 297 centros  e 
actualmente está en funcionamento en 5º e 6º de 
Primaria e 1º e 2º de ESO de 531 centros, 
beneficiando a 50.000 alumnos. 

 

 

 
 
 
Ten como 
obxectivo a 
mellora da 
calidade 
educativa 
 
 
 
Estruturado en 4 
eixos de 
actuación:  
- Equipamento, 
- Formación, 
- Contidos, 
- Comunicación 
e participación 
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PROXECTO ABALAR 

_Situación actual do Proxecto Abalar 

 

 Desde 2010 o Proxecto Abalar avanzou en : 

 No eixo de Equipamento e infraestruturas, 
2.300 aulas equipadas e 50.000 alumnos 
beneficiados (57% dos 87.000 alumnos de 5º e 
6º de Educación Primaria e 1º e 2º de ESO). 

 No eixo de Formación e fomento da 
cultura dixital formáronse a máis de 22.000 
docentes, e impartíronse actividades 
destinadas a alumnado, profesorado e familias 
(Navega con Rumbo), en 668 centros. 

 No eixo de Contidos Educativos Dixitais, o 
Repositorio de Contidos Dixitais de 
espazoAbalar,  ten á disposición da 
comunidade educativa máis de 2.000 recursos 
educativos dixitais complementarios (para 
todos os niveis educativos e en 7 idiomas), . 

 No eixo de Participación e Difusión, 
púxose en marcha o espazoAbalar, o punto de 
encontro na rede da comunidade educativa 
con 1 millón visitas anuais, e estenderase a 
todos os centros educativos o uso de novas 
canles de comunicación a través da plataforma 
abalarMóbil, que na actualidade esta 
dispoñible en 13 centros. 

 

 A continuación analizase polo miúdo o estado 
actual e previsión 2014 das actuacións en cada 
un dos eixos: 
 

 
Dotación de 
equipamento de 
300 novas aulas 
 
Formación do 
profesorado no 
aproveitamento 
das TIC na aula 
 
Catalogación e 
compartición de 
Contidos dixitais 
libres 
 
Extensión de 
abalarMóbil 
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PROXECTO ABALAR – PREVISIÓN 2014 – EIXO 1 

_Equipamento e infraestruturas 

Ao longo do 2014  finalizarase o 
despregamento do equipamento e 
infraestrutura da cuarta fase, 
momento no que o proxecto chegará 
a 531 centros, 2.300 aulas e 
beneficiará a preto a 50.000 
alumnos. 

 
531 centros, 
preto de 2.300 
aulas e case 
50.000 alumnos 
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81%   

centros públicos participantes no proxecto 

centros concertados participantes no proxecto 

aulas públicas participantes no proxecto 

aulas concertadas participantes no proxecto 

alumnado públicos participantes no proxecto 

alumnado concertados participantes no proxecto 
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79%   

19%  

429 

102 

1.856 

443 

38.809 

10.554 

A Coruña 

Lugo 

Ourense 

Pontevedra 

A CORUÑA:  
214 centros  
1.012 aulas  
21.922 alumnos 

LUGO 
78 centros 
289 aulas 
5.958 alumnos 

OURENSE 
59 centros 
242 aulas 
4.917 alumnos 

PONTEVEDRA:  
180 centros 
756 aulas 
16.566  alumnos 



PROXECTO ABALAR – PREVISIÓN 2014 – EIXO 2 

_Formación e fomento da cultura dixital 

 O longo do curso 2013/14, dentro do Plan de 
Formación do Profesorado, estase a impartir 
formación destinada  ao profesorado 
participante no proxecto, en particular: 

 Formación técnica nos elementos da aula 
Abalar aos novos coordinadores (preto 
de 60 novos coordinadores formados) 

 Formación en centros para profesorado 
Abalar (preto de 80 actividades de 
formación, que supoñen preto de 2.000 
horas de formación) 

 Cursos presenciais de tecnoloxías da 
información e da comunicación, emprego 
didáctico das EDI e ferramentas 
colaborativas para profesorado Abalar 
(11 cursos  que benefician a máis de 200 
docentes) 

 Cursos a distancia de tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
profesorado Abalar 

 

 Adicionalmente, estase a desolver una nova 
edición da iniciativa “Navega con Rumbo” 
destinada a formación e concienciación do 
profesorado e do alumnado nos bos hábitos do 
uso da rede, destinada neste curso a máis de 
100 centros, e que chegou a máis de 650 
centros e preto de 40.000 cidadáns. 

 
Formación a 
docentes dende 
2010, con preto 
de 1.100 
actividades de 
formación que 
beneficiaron a 
máis de 22.000 
profesores 
 
 
Formación e 
concienciación a 
profesores, 
alumnos, nais e 
pais que chega a 
preto de 40.000 
cidadáns. 
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PROXECTO ABALAR – PREVISIÓN 2014 – EIXO 3 

_Contidos Educativos Dixitais 

CONTIDOS DE USO LIBRE 

 No tocante a posta a disposición da 
comunidades educativa de recursos dixitais 
de uso libre, o Repositorio de Contidos 
Dixitais do espazoAbalar conta con  de 
2.056 para os distintos niveis educativos 
(dende primaria a bacharelato) e en 7 
idiomas .  

 Esta previsto que dita cifra se incremente de 
xeito mensual ao longo do 2014, chegando 
ata os 2.300 recursos. 

 

2.056 contidos 
educativos 
dixitais de uso 
libre 
 
Contidos para 
todos os niveis 
educativos en 7 
idiomas 
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Educación Infantil 

Educación Primaria 

Educación Secundaria 

Bacharelato 

Formación profesional 

ESA  

60 

882 

547 

532 

17 

18 

Galego 

Castelán 

Inglés 

Francés 

Portugués 

Alemán 

Italiano 

984  

667 

321 

77 

4 
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PROXECTO ABALAR – PREVISIÓN 2014  – EIXO 3 

_Contido Educativos Dixitais 

 O uso de  recursos educativos dixitais de 
uso libre do Repositorio de Contidos 
Dixitais  sigue crecendo, con máis de 1,5 
millóns de descargas no último ano. 

1.5 millóns de 
contidos 
descargados no 
último ano 
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PILOTO DE USO DE LIBROS DIXITAIS 

 No tocante ao uso de libros dixitais desde o 
curso 2011/12 estase a pilotar o seu uso en 
10 centros de primaria e secundaria de 
Galicia, o que permitiu determinar as 
fortalezas e debilidades do uso de libros 
dixitais no lugar de libros de texto en 
papel. 

Acumulado de contidos descargados: 

Evolución mensual de contidos descargados: 

Piloto de uso de 
libros dixitais 
durante varios 
cursos en 10 
centros educat. 



PROXECTO ABALAR – PREVISIÓN 2014 – EIXO 4 

_Participación e difusión 

 En novembro de 2010 púxose  en marcha o 
portal espazoAbalar como canle de 
comunicación e difusión do proxecto segue a 
crecer, con máis dun millóns de visitas no 
último ano. 

 

 

 

 

 

 A rede social do profesorado Redeiras 
afiánzase como canle de comunicación e 
difusión de proxectos e iniciativas entre o 
profesorado, con preto de 9.400 usuarios 

 

 Dende novembro de 2013 estase a pilotar en 
13 centros con preto de 800 familias, unha 
plataforma para dispositivos móbiles 
abalarMóbil, que permite as nais e pais de 
Galicia, acceder a información sobre a 
actividade dos seus fillos e comunicarse co 
centros educativo. 

 

1 millón de 
visitas anuais ao 
espazoAbalar 
 
 
 
 
 
 
 
abalarMóbil 
permitirá as 
familias 
achegarse a 
educación dos 
seus fillos dende 
o móbil 
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