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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 

Este centro é un centro público dependente da Consellería de cultura, deporte e educación. 

A súa denominación é Centro Plurilingüe de Educación Infantil e Primaria Ben Cho Shey con 

código de centro 32016029. 

Está ubicado no enderezo de A Chaira s/n, con C.P. 32710 no Concello de Pereiro de Aguiar. 

Na nosa páxina web é http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/ e o correo electrónico 

ceip.benchosey@edu.xunta.gal. 

En canto os datos referentes ao profesorado o centro conta con un catálogo de postos de traballo 

de: 

·  Cinco especialistas de Educación Infantil. 

·   Oito especialistas de Educación Primaria 

·   Dous especialista en Filoloxía Inglesa 

·  Un especialista en Filoloxía Francesa 

·   Un especialista en Educación Musical 

·   Dous especialista en Educación Física 

·   Dous especialista en Pedagoxía Terapéutica 

·   Un especialista en Audición e Linguaxe 

·   Un Orientador  

 No curso actual o centro conta coas seguintes unidades habilitadas: 

·  Dúas aulas de Educación Primaria 

·  Unha en Educación Infantil 

·  Unha unidade de Educación Especial: Aula específica  

 Este curso ademais por número de unidades o centro conta con: 

·         Un mestre especialista en Educación Infantil. 

·         Un mestre provisional de Educación Primaria. 

·         Un mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica. 

·         Un especialista en Audición e Linguaxe. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/
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·         Un mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e linguaxe de atención 

preferente. 

·         Un  mestre especialista en Relixión Católica, itinerante con outro centro. 

  

Os postos cubertos por profesorado definitivos na actualidade són: 

·  5 mestres de Educación Infantil 

·  8 mestres de Educación Primaria 

·  2 mestres especialistas en Lingua Estranxeira, Inglés 

·  1 mestre especialista en Lingua Estranxeira, Francés 

·  1 mestre especialista en Música 

·  2 mestre especialista en Educación Física 

·  2 mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica 

·  1 mestre especialista en Audición e Linguaxe 

·  1 un Orientador   

O Claustro de mestres está constituido por un total de 30 mestres. 

Actualmente o centro conta con dezaseis unidades, cinco na Educación Infantil, dez na  

Educación Primaria e unha aula específica ademáis dispón dunha aula de Pedagoxía Terapéutica 

con dúas especialistas, unha aula específica e unha aula de Audición e Linguaxe. O colexio tamén 

conta con servizo de transporte escolar e comedor que se fixo extensivo a tódolos alumnos/as. 

En canto o número de unidades e alumnos/as contamos con: 

·  4ºA  INFANTIL ...........................................................................22 

·  5ºA INFANTIL ............................................................................15 

·  5ºB  INFANTIL ...........................................................................14 

·  6ºA INFANTIL ............................................................................14 

·  6ºB INFANTIL ............................................................................16 

·  1ºA PRIMARIA ......................................................................... .20 

·  2ºA PRIMARIA ...........................................................................15 

·  2ºB PRIMARIA............................................................................15 

·  3ºA PRIMARIA ...........................................................................25 

·  4ºA PRIMARIA ...........................................................................12 

·  4ºB PRIMARIA .......................................................................... 14 

·  5ºA PRIMARIA .......................................................................... 18 
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·  5ºB PRIMARIA ...........................................................................18 

·  6ºA PRIMARIA .........................................................................  14 

·  6ºB PRIMARIA .......................................................................... 14 

  

 TOTAL ................................................................................... 246  

 

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do 

Centro 

 

1.         A Contorna 

O  C.E.I.P. Ben Cho Shey é un centro dependente da Xunta de Galicia, situado no Concello de 

Pereiro de Aguiar que pertenece a provincia de Ourense. 

  

O colexio áchase ubicado no lugar denominado “Monte da Chaira”, a  dous quilómetros do cruce 

coa estrada nacional que une Ourense con O Barco de Valdeorras, e incluído na chamada “Ribeira 

Sacra”. 

  

O tipo de poboación é dispersa, o que provoca que os alumnos/as non gocen de moitas situacións 

de interacción entre iguais. A totalidade de nosos alumnos/as son transportados. 

Os pais dos alumnos/as do centro traballan fundamentalmente nos sectores primario e secundario 

sendo o nivel dos habitantes, dende o punto de vista económico, medio. 

  

A infraestrutura dos servizos sociais desta zona é bastante completa. O concello conta con tres 

colexios, un público e dous concertados, estando a maior parte dos nenos/as do concello 

escolarizados no colexio público. Tamén hai que decir que a matrícula vai progresivamente en 

aumento, cousa salientable á hora de preparar e programar as actividades que se levan a cabo na 

aula sobre todo nos grupos  máis numerosos. 
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O concello conta tamén cunha biblioteca pública, un polideportivo, unha asociación de veciños, 

un ambulatorio da Seguridade Social e un parque público. 

  

2.        Infraestructura do centro 

 O Ben Cho Shey consta de dous andares e baixo. Na planta superior dispón de varias aulas, as 

de cada curso de Educación Primaria e a de música, unha aula de Pedagoxía Terapéutica, aula 

específica e unha de audición e linguaxe e Departamento de Orientación. Tamén hai dous baños 

para alumnos/as. 

Na planta baixa ubícanse as cinco aulas de Educación Infantil, a biblioteca escolar, dirección 

e secretaria, sala de mestres e comedor, aseos para o alumnado e para mestres/as. 

  

Conta con dous patios: un para infantil e outro para primaria. Neste último podemos atopar a 

zona deportiva, con cancha de fútbol e baloncesto e un patio semicuberto no que tamén se atopa o 

salón de actos, aula que usa o Concello para acollida temperá, aseos e almacéns. 

  

O centro segue a traballar e a facer as xestións precisas  para dotalo do adecuado 

equipamento (recursos audivisuais, informáticos e tecnolóxicos) para a total incorporación das TICs 

no ensino. Actualmente todas as aulas están dotadas de un ordenador e o centro conta con un carro 

de informática que dispón de ordenadores para uso do alumnado. Todas as aulas dispoñen de 

proxector. 

  

 

 

 

 

 

[Recomendacións para este apartado] Indicar brevemente: 

● Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro (as podemos extraer do 

Proxecto Educativo). 

●  

O plan dixital contribúe ao PE : 
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● A atender ás necesidades de formación do profesorado e mellorar a súa competencia dixital 

a través da solicitude de PFPP. 

● Mellorar o equipamento do centro e solicitar unha mellora nas infraestructuras na procura 

de ampliación de espazos. 

● Mellorar a competencia dixital do alumnado e favorecer a creación de contido a través da 

participación en actividades innovadoras ( robótica, club de ciencias, digicraft impresión 

en 3D, biblioteca creativa…) 

● En colaboración co Plan de Convivencia potenciar a ciberseguridade e protección de datos  

nas redes a través do plan director, charlas... 

● Participar en actividades dixitais en colobaración co programa de biblioteca creativa e 

club de ciencias.. 

● Dominar a  xestión e administración de biblioteca a través do KOHA. 

● Potenciar a participación e implicación da maioría do profesorado  no programa de 

enriquecimiento curricular  a través da RADIO na escola. 

● Favorecer a comunicación , información e colaboración mediante as tecnoloxías entre a 

comunidad educativa con outras institucións  e coa  administración. 

● O plan dixital contribúe á mellora dos programas de innovación levados a cabo no centro : 

robótica educativa, digicraft , biblioteca creativa, club de ciencias, impresión en 3D, radio 

na escola. 

Contribución do PD á Programación Xeral Anual  

● Contribúe a adaptar as programacións para introducir as tics 

no proceso de ensino aprendizaxe e avaliación. 

● Contribue a introducir novas ferramentas de avaliación a 

través da aula virtual. 

● Favorece unha comunicación maís rápida e eficaz coas familias 

a través da abalarMobil. 

● Oferta actividades innovadoras a través das que se traballan 

as diferentes áreas ( matemáticas con impresora 3d, 

experimentos de ciencias con scratch, makey makey e robótica, 

línguas a través de programas de edición de texto e imaxe, 

kahhot, quiver, quizziz, 

● Posibilita que os mestres coñezan, axuden e desenvolvan e 

avalíen a competencia dixital do alumnado. 

● Axuda a mellorar a competencia dixital para usar recursos 

dixitais nas tarefas docentes. 

● Influe para que se pruduzca un camio metodolóxico no uso dos 

medios  e recursos. 

● utilizar as tecnoloxías para facilitar o aprendizaxe 

colaborativo e inclusivo  

● Potencia o uso de entornos virtuais para a continuidade da 

aprendizaxe fóra das aulas 
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● Axuda a coñecer e usar distintas ferramentas para a creación 

e diseño de contido dixital ( canva, genialy, pooowtoon, 

prezi, soundcloud, audicity, kahoot, socrative, exelearnig 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

● A Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOMLOE) destaca, no seu preámbulo, a importancia 

da competencia dixital para reforzar a equidade e a capacidade inclusiva do sistema. En 

concreto a disposición adicional décima da LOMLOE establece que “conterá as medidas 

que garanticen a competencia dixital do alumnado e profesorado, reducindo no posible as 

brechas dixitais de acceso e uso, e as previsions para a revisión dos elementos do 

currículo e das programacions didácticas centradas nos aspectos máis competencias do 

currículo.  

● Na disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións 

para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso 

académico 2021-2022 recóllese que os centros elaborarán o seu plan dixital dacordo cas 

instruccións que se dicten. 

 

● Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e 

 ormación  ro esional  pola que se ditan instrucións para o dese o  elaboración e 

implementación do  lan  i ital nos centros docentes sostidos con  ondos p blicos da 

 omunidade  utónoma de  alicia para o curso     -     recolle En li a coas 

orientacións establecidas no  lan de  ecuperación e  esiliencia da  nión Europea e no 

marco do  lan de  cción de Educación  i ital      -       a  onseller a de  ultura  

Educación e  ni ersidade  en diante  a conseller a  perse ue a trans ormación di ital dos 

centros educati os de  alicia como or ani acións a  in de que se an di italmente 

competentes nos procesos de ensino- aprendi a e  de  estión e de relación o que require 

de un proceso de mellora das competencias dos membros da comunidade educativa que 

se deberá recoller nun  lan  i ital do  entro como or ani ación 

 

1.4. Proceso de elaboración 

 

 Para o proceso de elaboración do Plan Dixital a principio de curso nomeuse un equipo encargado 

de realizar o documento, dentro deste equipo designouse unha coordinadora que foi a guía do 

proceso segundo as instrucción  recibidas no curso da aula virtual creado pola persoa mentora de 

ADIX 1 asignada ao noso centro. 

A Comisión Europea ofertou a ferramenta de autoevaluación SELFIE, dispoñible de forma gratuita 

para todos os centros educativos, que  permitiu obter en líña un informe de autoevaluación do 

centro (Informe SELFIE). Este informe foi realizado durante o primeiro trimestre do curso, no mes 

de decembro. No mes de Febreiro o profesorado a través de FPROF realizou o test CDD para medir 

o nivel de competencia dixital. No mes de Marzo o equipo de plan dixital fixo a recompilación e 
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reflexión de datos a través do DAFO de centro ( ferramenta de analise que estuda as características 

internas: fortalezas, debilidades e externas: ameazas e oportunidades ). 

No mes de Maio establecéronse os obxetivos e o plan de acción a seguir e no mes de xuño 

elaborouso o documento. 

 

2. Situación de partida 

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 
 

- Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro: o centro conseguiu mellorar a conexión 

wifi, neste momento podemos usar os equipos portátiles a través da wifi e sen cableado. Os 

ordenadores de mesa dos postos de traballo están todos a través de cable.  Dispoñemos dunha sola 

líña de teléfono para uso do centro, tres teléfonos inalámbricos e un fixo. 

- Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes categorías: no centro, por 

falta de espazo, non dispoñemos dunha aula específica de informática. Contamos cun carro de 20 

portátiles mercados polo centro para 250 alumnos/as . Para facilitar o seu uso elaborouse un 

horario semanal de préstamo por curso. Este é o segundo curso que participamos no proxecto 

digicraft no cole , dispoñemos de 12 portátiles do programa. O centro dispón de 4 ordenadores de 

mesa para administración e xestión do equipo directivo, dous deles obsoletos . Na biblioteca 

contamos cun ordenador de mesa para servizos de biblioteca e 5 ordenadores para o alumnado que 

non están sendo usados porque fallan continuamente. Na sala de mestres hai dous ordenadores 

novos mercados polo centro  e no departamento de orientación dous ordenadores, un de nova 

adquisición e outro obsoleto. Todas as aulas dispoñen dun ordenador de aula e un canón, a maioría 

dos ordenadores foron renovados polo centro, agás 5 deles. Contamos cun ordenador na aula de 

AL, dous en PT e un ordenador que hai que renovar na aula específica. O centro dispón de 6 

pizarras dixitais, das cales solo funciona unha. Tamén contamos con 8 tablets para uso de 

biblioteca, robótica e enriquecemento curricular , das cales dúas delas están desfasadas.  

- Servizos dixitais educativos: servizos corporativos ou non corporativos que facilitan a xestión 

docente : dispoñemos de páxina web do centro, aula virtual, espazoAbalar, Abalarmóbil. 

- Xestión do mantemento do equipamento do centro. O centro viuse obrigado a invertir en 

equipamento informático, xa que durante a pandemia solamente dispoñíamos de 9 ordenadores 

portátiles para todo alumnado e os ordenadores de aula ralentizaban moito o traballo dos mestres. 

A xestión e mantemento destes equipos está ao cargo do equipo TICS que resolve as incidencias coa 

axuda do informático contratado polo centro  e da UAC.  

● Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC (Plan de continxencia, por 

exemplo). 

 

 

2.1. Fontes empregadas para a análise DAFO 
 

Autoavaliación SELFIE:  

 

 

Areas Grupos Ensinanzas 
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Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post sec. 

A -Liderado 

Equipo Direct. 4     

Profesorado 3,3     

Alumnado -     

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 3,7     

Profesorado 3     

Alumnado 2,7     

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Direct. 3,3     

Profesorado 3,9     

Alumnado 4,2     

D- Desenvolvemento 

profesional continuo 

Equipo Direct. 4,5     

Profesorado 3,7     

Alumnado -     

E- Pedagoxía: 

Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 3,6     

Profesorado 3,7     

Alumnado -     

F- Pedagoxía: 

Implementación na aula 

Equipo Direct. 2,6     

Profesorado 3,3     

Alumnado 2,8     

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 2,3     

Profesorado 2,6     

Alumnado -     

H- Competencias dixitais do 

alumnado 

Equipo Direct. 2,9     

Profesorado 3,5     

Alumnado 3,3     

 

Test CDD:  

 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

 N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 16 22 72,7% 

PROVISIONAL 4 6 66,7% 

INTERINO    

SUBSTITUTO 1 1 100% 

OUTROS 1 1 100% 

 
2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro 

Puntuación media do test (sobre 

192) 

Nivel de competencia Puntuación media do test en 

Galicia (sobre 192) 

Nivel de competencia en Galicia 

61,6 Exploradora/a (A2) 76,4 Integrador/a (B1) 

 
2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas 

 Puntuación media do test 

(sobre 192) 

Nivel de competencia Puntuación media do test en 

Galicia (sobre 192) 

Nivel de competencia en 

Galicia 

INF. 52,1 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1) 

PRIM. 67 Integrador/a (B1)  77 Integrador/a (B1) 

     

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

 Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel 
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A1 1 
4,5% 

A2 12 
54,5% 

B1 
7 31,8% 

B2 
2 9,1% 

C1 
  

C2 
  

TOTAL 22 99,9% 

 

2.2. Análise DAFO 
A partir do Informe SELFIE, TCDD o centro xenerou unha análise DAFO que permite o coñecemento da 

realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos 

de obxectivos e accións a desenvolver. 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

CAT

EGO

RÍAS 

INFRAESTRUTURAS- 

EQUIPAMENTO 

1. Dispoñemos de dispositivos dixitais mercados polo centro 

para o ensino C2, C8. 

2. Facilidade para o acceso a internet. (C3) 

1. Escasez de dispositivos para todo o alumnado nas aulas. C2, 

C8 

 

PERSOAL DOCENTE 

1. Uso das tecnoloxías para colaborar con outras organizacións 

B3 

2. Búsqueda e creación de recursos dixitais para o 

ensino.(E1,E2) 3. Formación interna contínua. Implicación do 

profesorado na formación 

Diferentes canles de comunicación entre etapas. E4 

1. Debate do uso das tecnoloxías (B2) 

2. Uso de entornos virtuales da aprendizaxe ( E3) 

3. Adaptar o método de ensino as necesidades do alumno (F1) 

4. Fomentar a colaboración , implicación e creatividade do 

alumno(F3,F4,F5,F6) 

5. Mellora nas prácticas de avaliación incorporando as 

tecnoloxías ( G1,G3,G5,G6) 

6. Competencia dixital e tempo do que dispón o mestre para 

novas modalidades de ensino (A4OP). 

PERSOAL NON 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO 

1. Comportamento seguro e responsable do alumnado coas tics ( 

H1,H3)2.O alumnado está motivado polos recursos TIC e a aula 

virtual como complemento de aprendizaxe. (H10)  

1. Creación de contidos dixitais ( H7) 

2. Uso da tecnoloxía como ocio non pedagoxicamente. 

 

 

FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 

Biblioteca creativa, radio escolar. 

Digicraft e robótica educativa. 

Club de ciencias. 

Comedor e transporte escolar A3. Línguas estranxeiras ( 

plurilingüe e bilingúismo). Aula específica  

. ( A3). 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

DO CENTRO 

1. O centro conta cunha estratexia dixital.(A1) 

2. Desenvolvemento da estratexia co profesorado. (A2) 

3. Apoio do equipo directivo  para probar novas formas de 

ensino coas tecnoloxías (A3) 

1. Necesidade de mellorar a estratexia dixital  (A2) 

2.Insuficiente tempo para a xestión de repositorios propios 

(A4). 

 

 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

CAT

EGO

RÍAS 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

1. Asistencia técnica ( C5) 

2. Ampliación e mellora da formación en rede (A2).  

1. Infraestructuras C1. 

2. Dotación de equipamento tecnolóxico por parte da 

administración para o ensino (C2) 

3. Fondos adicados ás tics 

4. Demora no apoio técnico (C5) 

5. Falta de espazos físicos. (C14OP) 
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LEXISLACIÓN 

1. Existencia dun sistema de protección de datos C7. 

 

 

 

 

 

CONTORNA 

1. Participación das familias. (B3) 

 

 

1. Diversidade socioeconómica para o acceso a dispositivos 

dixitais. 

Conectividade intermitente debido á situación xeográfica. 

(C10) (C15) 

ANPA 

1. Implicación da ANPA nas actividades do centro. (B3) 

 

 

 

 

 

OUTRAS ENTIDADES 

1. Colaboración con outras entidades, concello , Cruz Vermella, 

outros centros. (B3) (B4). 
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Plan de Acción 

 

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar o Plan de 

Acción deberá ter en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan Dixital. 

Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, 

tendo en conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución. 

2.3. Obxectivos, indicadores e accións 
Cada unha das accions propostas terá asociado un obxetivo específico, medible, alcanzable, relevante e 

axustado a un marco temporal que queremos conseguir. Determinaronse unha serie de indicadores cuns 

valores de partida e de chegada para medir a súa consecución durante a súa implantación e ao final de 

curso . Así mesmo, establecéronse unha serie de accións encamiñadas a acadar os obxetivos marcados, 

elexíronse os responsables dos mesmos e acordouse unha temporización e os recursos necesarios. Os 

obxectivos están contextualizados a áreas de mellora en relación coas do marco DigCompOrg. 

Para cada obxectivo cumprimentarase unha táboa que recolle esta información. A mesma táboa 

empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan. 

2.4. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 
[Recomendacións para este apartado] Indicar: 

Necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas, equipamento e servizos dixitais educativos, sendo 

preciso establecer en cada caso a finalidade para a que se precisan ditas melloras. 

Ter presente na redacción deste apartado as indicacións establecidas no documento proporcionado por 

AMTEGA para a elaboración do Plan Dixital.
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Táboa 1: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro 

“Área/s de mellora”: ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

1.                   OBXECTIVO (1): Mellorar a xestión de repositorios própios (A4)  Acadado   

           RESPONSABLE: Equipo directivo , clautro de Mestres. Non acadado   

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO (2) 

Número de repositorios a crear 

Valor de partida (3) Non hai repositorio 

Valor previsto e data (4) 1 repositorio de recursos compartidos Curso 23-24 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 
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DESCRICIÓN (5) 

  

RESPONSABLES (6) 

  

DATA PREVISTA 

FIN (7) 

  

RECURSOS NECESARIOS 

(8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 

ACCIÓN (9) 

ESTADO (10) 

AO1.1: Formar grupo 

de traballo para 

crear un 

repositorio 

compartido de 

recursos 

organizados por 

niveis e áreas . 

Equipo directivo 

Claustro de Mestres. 

  

Setembro Espazo para a reunión.   Realizada   

Aprazada   

Pendente   

AO1.2: Crear un 

espazo na aula 

virtual coa 

información do 

grupo de traballo. 

Equipo Tics 

Grupo de traballo  

(PFPP) 

  

Todo o curso. mestres, ordenadores, 

aula virtual, 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   
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“Área/s de mellora”: ALUMNADO. 

1.                   OBXECTIVO (2): Usar as tecnoloxías pedagoxicamente e non como ocio  Acadado   

           RESPONSABLE: Clautro de Mestres. Non acadado   

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO (2) 

Número de alumnado que usa as tecnoloxía nas aulas. 

Valor de partida (3) 10 % do alumnado 

Valor previsto e data (4) 50 % do alumnado Curso 23/24 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

        SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
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DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA 

FIN (7) 

RECURSOS NECESARIOS 

(8) VALORACIÓN DA 

ACCIÓN (9) 

ESTADO (10) 

AO2.1: Revisar os 

obxetivos da 

programación de 

aula para mellorar 

a competencia 

dixital. 

Claustro de mestres. Primeira semana de 

setembro 

Espazos para as reunións. 

Mestres. 

Ordenadores. 

  

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

AO2.2: Usar a aula 

virtual como 

entorno de ensino- 

aprendizaxe 

complementario. 

Claustro de mestres Todo o curso Aula Virtual , mestres, 

ordenadores. 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

A02.3: Establecer un 

horario semanal 

Equipo directivo Todo o curso Aula clase, mestres, 

ordenadores, documento 

  Realizada   
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para o segundo e 

terceiro ciclo  e 

adicar unha sesión 

por curso ao uso 

das tics. 

equipo TICS 

  

Claustro de Mestres 

  

de planificación horaria. 
Aprazada   

Pendente   

  

  

  

 

 

 

 

  

“Área/s de mellora”: PERSOAL DOCENTE. 

1.                   OBXECTIVO (3): 

Mellorar a competencia dixital do profesorado para o uso de entornos virtuais (E3) e das prácticas da 

avaliación ( G1,G3,G5,G6)  Acadado   
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           RESPONSABLE: 

EQUIPO DIRECTIVO,  COORDINADOR PFPP, COORDINADOR TICS 
Non acadado   

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO (2) 

Número de mestres que melloran a competencia dixital 

Valor de partida (3) Puntuación media do CDD no noso centro foi de  61,6 = nivel explorador A2 

Valor previsto e data (4) O 40 por cento acada nivel B1   

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 DESCRICIÓN (5)  RESPONSABLES (6)  DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 RECURSOS NECESARIOS 

(8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 

ACCIÓN (9) 

ESTADO (10) 

AO3.1: Reunión 

inicial para a 

Equipo directivo setembro Mestres, Espazo   Realizada   
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detección de 

necesidades e 

intereses na 

competencia 

dixital. 

necesario. 
Aprazada   

Pendente   

AO3.2: Inscrición 

nunha liña do PFPP 

axeitada ás 

necesidades. 

Equipo directivo 

Coordinador PFPP 

  

Outubro Fprof , mestres,  

formularios. 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

A03.3: Contacto co 

CFR na procura de 

relatores. 

 Coordinador PFPP 

  

  

  

Segundo trimestre CFR , Coordinador 

PFPP. 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   
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A03.4: Realización 

do PFPP e 

valoración final. 

  

 Claustro 

  

  

Segundo trimestre. Mestres, coordinador 

Pfpp, CFR 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

A03.5: Recollida do 

material elaborado 

e da información 

na aula virtual do 

centro. 

  

Claustro de mestres. 

  

Segundo trimestre. Mestres, aula virtual, 

ordenadores. 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

  

“Área/s de mellora”: ALUMNADO. 



 

Pax 23 de 29 

1.                   OBXECTIVO (4): Apoiar ao alumnado na creación de contidos dixitais (H7)  Acadado   

           RESPONSABLE: Clautro de Mestres. Non acadado   

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO (2) 

Número de contidos creados, tipo de contidos. 

Valor de partida (3) 10 % do alumnado crea contidos dixitais 

Valor previsto e data (4) 30% do alumnado Curso 23/24 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 DESCRICIÓN (5)  RESPONSABLES (6)  DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 RECURSOS NECESARIOS 

(8) 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 

ACCIÓN (9) 

ESTADO (10) 
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AO4.1: Crear un 

banco de 

ferramentas 

dispoñibles para  

a creación de 

contidos. 

Equipo Tics Primeiro trimestre Equipo Tics, profesorado. 

Espazo para a reunión. 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

AO4.2: Usar 

distintas 

ferramentas para 

crear material 

Claustro de mestres Segundo e terceiro 

trimestre. 

Ordenadores, tablets, 

robots, placas, impresora 

3D, páxina web, aula 

virtual, diferentes 

plataformas de creación 

de contidos. 

  Realizada   

Aprazada   

  

Pendente   

A04.3: Publicar o material 

creado na web ou na aula 

virtual 

  

 Claustro de mestre 

Segundo e terceiro 

trimestre. 

Páxina web 

Aula virtual 

  

  Realizada   

Aprazada   
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Pendente   

 

“Área/s de mellora”: PERSOAL DOCENTE. 

1.                   OBXECTIVO 5): Adaptar o método de ensino- aprendizaxe( F1), mellorar a creatividade do alumnado (F3,F4,F5,F6).  Acadado   

           RESPONSABLE: Equipo directivo , EQUIPO TICS, coordinador PFPP, CLAUSTRO DE 

MESTRES. 

Non acadado   

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO (2) 

Número de actividades para mellorar a creatividade, número de metodoloxías innovadores empregadas no centro. 

Valor de partida (3) 20 por cento das áreas traballan con metodoloxía creativa. 

Valor previsto e data (4) 40 por cento de áreas traballan con metodoloxía creativa. Curso 23/24 
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ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 DESCRICIÓN (5)  RESPONSABLES (6)  DATA PREVISTA 

FIN (7) 

 RECURSOS NECESARIOS 

(8) 

         SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

 VALORACIÓN DA             

ACCIÓN (9) 

ESTADO (10) 

AO5.1: Realizar 

talleres e 

actividades sobre 

o uso seguro das 

tics ( plan 

director, 

actividades do 

concello) 

Coordinador e 

Equipo de 

convivencia 

Todo o curso Coordinador convivencia, 

Garda civil, concello, 

outras institucións. 

Espazos, ordenadores. 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

AO5.2: Usar as tics  

para metodoloxías 

activas 

Claustro de mestres Todo o curso Aulas, diferentes recursos 

e ferramentas. 

  Realizada   

Aprazada   
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Pendente   

A05.3: Impartir 

programas de 

mellora e 

innovación 

educativa en 

colaboración coa 

biblioteca ( 

robótica, Steam, 

digicraft,impresor

a 3d, escornabot) 

 Mestres do claustro. 

  

  

  

Todo o curso Aulas, mestres, 

ordenadores, robots, 

placas makey makey, 

microbit, digicraf, 

impresora 3D, 

escornabot….) 

  Realizada   

Aprazada   

Pendente   

Axuda para completar as táboas: 

(1) Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan: 

a. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do claustro 

debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como; 

b. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando foi 

acadado; 

c. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas; 

d. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa; 

e. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos. 

Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento. 

No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción correspondente 

(Acadado ou Non acadado). 

(2) INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a escalas 

numéricas. 
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(3) VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro. 

(4) VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor. 

 

ACCIÓNS A DESENVOLVER: 

(5) DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira acción 

nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente). 

(6) RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción. 

(7) DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente. 

(8) RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,...). 

(9) VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o logro 

de cada acción de mellora en función da temporalización prevista. 

(10) ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en relación co grao de desenvolvemento
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Avaliación do plan 

Cada unha das accións propostas neste plan ten uns indicadores específicos que axudarán a 

determinar si o obxetivo proposto foi acadado e si é preciso realizar variacións no plantexamento 

destas accións durante o curso para que as propostas se materialicen.  
 

- Levarase a cabo unha avaliación procesual a frecuencia da súa realización será como 

mínimo unha vez ao trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das 

accións, a análise e valoración dos resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das 

accións e as propostas de mellora. 
- Unha avaliación final ao rematar o curso. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, 

a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora. 
 

3. Difusión do plan 

Una vez aprobado  enviarase o  Plan Dixital a través do correo coorporativo a todo o profesorado e 

publicarase na páxina web do centro . Así mesmo, haberá unha copia na aula virtual, no espazo 

creado para o plan dixital de centro, onde se recolle toda a información e documentación do Plan. 


