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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome CEIP Cabada Vázquez

Código de centro 36002220

Enderezo A Devesa, s/nº Codeseda 36684 A ESTRADA (Pontevedra)

Correo electrónico ceip.cabadavazquez@edu.xunta.gal

Páxina web http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/

Páxina biblioteca http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/biblioteca

O CEIP Cabada Vázquez é un centro que ofrece as seguintes etapas educativas: 2º ciclo

de Educación Infantil e Educación Primaria.

Alumnado no curso 2021/2022:

GRUPO EDUCACIÓN INFANTIL (2º ciclo)

4º 5º 6º TOTAL

A/B 6 9 8 23

Os agrupamentos na etapa de educación infantil son mixtos e contamos con dúas aulas

en funcionamento.

GRUPO EDUCACIÓN PRIMARIA

1º 5

2º 14

3º/4º 18

5º/6º 16

TOTAL: 54

O centro conta con 11 mestres e mestras integrantes do claustro de profesorado:

◦ 2 educación infantil.
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◦ 4 educación primaria.

◦ 1 especialista educación física.

◦ 1 especialista música.

◦ 1 especialista lingua estranxeira, inglés.

◦ 1 especialista pedagoxía terapéutica.

◦ 1 especialista audición e linguaxe, (compartida, con base no noso centro).

E  o  Xefe departamento de orientación  e a mestra  de  relixión católica (compartidos

tendo a base noutro centro).

Como persoal non docente contamos cunha ATE, un conserxe, unha cociñeira e unha

axudante de cociña.

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

O CEIP  Cabada Vázquez está en funcionamento dende o  curso 1980/1981.  No curso

2001/2002  cambiou  o  seu  nome  pasando  de  ser  CEIP  de  Codeseda  a  CEIP  Cabada

Vázquez, en honor ao poeta e escritor Xosé Manuel Cabada Vázquez, nacido no lugar de

Barro, na parroquia de Codeseda.

O centro está situado na parroquia de Codeseda, unha zona rural a 9 km da vila da

Estrada, concello ao que pertence, na provincia de Pontevedra. Codeseda é a parroquia

de maior extensión do municipio da Estrada (Pontevedra). Conta con aproximadamente

378 habitantes repartidos en 23 unidades de poboación. Xeograficamente está situada

na metade dun val de montaña cruzado polo río Umia, que lle dá un aspecto singular

cheo de fermosos recunchos e paisaxes.

O  centro  conta  con  nove  niveis  educativos  integrados  en  seis  unidades  debido  ao

número reducido de alumnado, que obriga a xuntar niveis nalgúns casos.
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Ademais da parroquia de Codeseda acode ao centro alumnado doutras nove parroquias:

Liripio, Sabucedo, Arca, Souto, Ribela, Parada, Nigoi e Tabeirós; e parte do alumnado

dende o núcleo urbano da Estrada dende o curso 2008/2009.

A grandes trazos,  a dinámica demográfica da zona de influencia  do centro segue a

tendencia xeral de Galicia en canto a perda de poboación se refire.

A actividade socioeconómica na zona segue a estar centrada en empresas pequenas de

tipo autónomo adicadas maioritariamente a sectores tan variados como o transporte, a

construción, ou pequenas explotacións agrícolas; aínda que cómpre destacar que xa se

leva varios anos evidenciando a pouca presenza ou case que residual que as actividades

agrarias vinculadas ao propio rural  teñen nesta zona. Sinálase asemade como outro

grupo importante a dos empregados asalariados por conta allea.  Tanto no caso dos

pais  como  no  das  nais  o  grupo  máis  numeroso  confórmano  os  traballadores/as

autónomos ou asalariados a tempo completo. Destacar que no caso das nais é maior a

porcentaxe de traballadoras que están en paro, así como das que traballan a tempo

parcial con respecto ao grupo dos pais, habendo tamén unha parte das nais que non

teñen, nin buscan, traballo remunerado.

Por último sinalar tamén, que unha porcentaxe importante do alumnado provén da vila

da Estrada,  onde no seu núcleo urbano traballan maioritariamente fóra da casa en

ámbolos dous casos e adícanse a actividades moi dispares dentro do sector servizos,

con  especial  énfase  nas  diferentes  actividades  comerciais  e  da  hostalaría  ou

restauración.

A  competencia  dixital  é  un  reto  e  require  unha  elevada  cualificación  por  parte  do

profesorado ademais dun elevado custo económico (instalación  de encerados dixitais,

proxectores, ordenadores, tabletas, radio, etc.)

Nos últimos anos o centro forma parte do programa Abalar,  participa no programa E-

dixgal,  no  Plan  Proxecta  e  está  incluído  no  PLAMBE  e  aínda  que  non  fomos

seleccionados  no  Programa  Radio  na  Biblio  contamos  con  radio  escolar.  Como

consecuencia disto sempre se procurou incluír no PFPP algunha liña de formación co

obxectivo de mellorar a competencia dixital dos docentes.
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Co alumnado participouse nas charlas “Navega con rumbo” e no Plan Director para a

convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos.

Coas familias leváronse a cabo charlas formativas sobre as ferramentas dixitais Aula

Virtual,  AbalarMóbil  e  CiscoWebex,  ferramentas  imprescindibles  para  a  xestión  dos

contidos de apoio na ensinanza non presenial e presencial. 

O Plan Dixital contribuirá co Plan Educativo favorecendo o desenvolvemento dalgúns

dos  obxectivos  dos  distintos  Plans:  Plan  Proxecta,  Plan  TIC,  Plan  de  innovación  e

formación permanente do profesorado (PFPP), Proxecto lingüístico, Plan de Convivencia

e outros  proxectos  e equipos  como son os da Biblioteca (Proxecto Lector,  Proxecto

Documental Integrado, etc) EDLG, Extraescolares ou Departamento de Orientación.

O PD vai supoñer un cambio na PXA xa que  a finalidade do centro é que o alumnado

aprenda, se forme e desenvolva como individuo da sociedade na que vive e actualmente

é innegable a importancia do mundo dixital e das novas tecnoloxías.

A  utilización  destas  ferramentas  dixitais  por  parte  do  profesorado  e  alumnado

introduce unha nova dimensión nos procesos de ensino – aprendizaxe que deben ser

tidos en conta polos docentes.

O PD enténdese como un documento que debe favorecer e impulsar o uso dos medios

dixitais tanto nos procesos de ensino – aprendizaxe como nos procesos de xestión do

centro educativo. Así contribuirá ao desenvolvemento de obxectivos como:

• Consolidar  o  uso  da  biblioteca  como  centro  de  recursos  e  dinamizadora  da

actividade educativa.

•  Mellorar a formación do profesorado e alumnado no uso da NNTTIC.

• Organizar e actualizar os recursos do centro.

1.3. Breve xustificación do mesmo

O Plan Dixital de Centro recollerá as accións para mellorar a competencia dixital de

profesorado  e  alumnado.  A  realidade  é  que  a  tecnoloxía  vai  modificar  o  proceso
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educativo  en  moitos  ámbitos  e  debemos  estar  preparados  para  eses  cambios

imparables, de aí a necesidade do PD.

A normativa que se aplica ao noso Plan Dixital é a seguinte:

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación

● 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

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría

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

desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021-

2022 

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

Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o  deseño,  elaboración  e

implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos

da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022

1.4. Proceso de elaboración

Para a elaboración do Plan Dixital de Centro a coordinadora participou nun curso dentro

da aula virtual do equipo de apoio dixital (ADIX) e foi  a encargada de transmitir  as

tarefas a todo o equipo dinamizador do Plan Dixital. Realizáronse reunións nas que se

estableceron  as  liñas  de  actuación  e  posta  en  común  das  achegas  de  todos  os

compoñentes para poder elaborar as tarefas que se pedían dende ADIX. A pesar da

carga de traballo que supoñía para todos consideramos que era a opción máis axeitada

para ir construíndo o noso Plan Dixital aínda que somos conscientes de que algunhas

das tarefas como o informe DAFO precisaba de máis tempo para a súa elaboración.

 6 de 24



2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O equipamento que dispón o centro foi en parte adquirido polo centro e outra parte foi

solicitada e enviada pola consellería.

• Infraestrutura dixital do centro: O centro dispón dende principios de marzo de

2022 conexión a internet de fibra óptica por cable e sen fíos en todos os espazos do

centro, agás no pavillón polideportivo. Dispoñemos de dúas redes wifi Abalar e catro

redes  wifi,  dúas  na  planta  baixa  e  outras  dúas  no  primeiro  andar.  Dispoñemos  de

infraestrutura  de  voz  en  dirección  e  secretaría  así  como  un  teléfono  sen  fíos  en

conserxería.  Actualmente  estase  a  levar  a  cabo  a  centralización  dos  switch  que

supoñemos que estea rematada a finais do mes de xuño. 

• Equipamento dispoñible: O centro dispón en todas as aulas de  encerado dixital

con proxector  estando equipadas dúas delas, 5º e 6º de primaria, para o proxecto E-

Dixgal cos respectivos armarios de carga e portátiles para o alumnado e profesorado.

O profesorado que imparte materias nos cursos E-Dixgal dispoñen de portátiles para o

desempeño  docente.  Nas  aulas  de  infantil,  1º  e  2º  de  primaria  dispoñemos  de  un

ordenador  de  sobremesa  para  o  profesorado  conectados  ao  encerado  dixital  e  a

fotocopiadora  en  liña.  Na  aula  de  2º  de  primaria  o  alumnado  dispón  de  dous

ordenadores  de  sobremesa.  O alumnado de 3º  e  4º  de  primaria  dispón  de  equipos

ultraportátiles Abalar cos que foi  dotado o centro cando se incorporou ao Proxecto

Abalar  no curso 2012-2013 e que emprega para levar a  cabo as tarefas diarias  nos

distintos contextos e que puntualmente usan o alumnado de 1º e 2º cando o precisan. 

As aulas de música e inglés dispoñen de ordenadores (portátil  e de sobremesa) con

encerado dixital interactivo e proxector.

Os  contextos  lingüístico  e  científico  dispoñen de  encerado con proxector  (encerado

interactivo no  contexto científico) con ordenadores de sobremesa.

O departamento de orientación dispón de dous portátiles.

Dispoñemos de impresora 3D situada no contexto científico.
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No contexto  lingüístico  están  instaladas  a  radio  e  televisión  escolar  onde  ademais

temos un equipo de sobremesa e un portátil para uso do alumnado e profesorado.

Na sala  de  profesorado temos  dous  equipos  de  sobremesa  e  fotocopiadora  en  b/n

conectada cos equipos de administración e das aulas por rede.

Para a xestión e administración dispoñemos de tres equipos de sobremesa: dirección,

secretaría e encargada de comedor.

Dispoñemos de dúas tabletas por aula e de dous iPad para o profesorado e alumnado

que o precise para a realización de actividades dos distintos proxectos.

A biblioteca dispón de encerado dixital con proxector e un equipo de sobremesa co

programa Meiga instalado para a xestión da mesma.

Aula PC PDI/
Proxector

Portátil Tabletas Armario de
carga 

(E-Dixgal)

Impresora Impresora
3D

Infantil 1 1 2 1

1º E.P 1 1 2

2º E.P 1 1 2 1

3º-4º E.P 1 1 2

5º-6º E.P 2 2 2

Aula de música 1 1

Aula de inglés 1 1

Contexto L. 1 2 1 2 1

Contexto C. 1 1

Biblioteca 1 1 1

Dirección 1

Secretaría 1

Xestión
comedor

1

• Servizos dixitais educativos: O centro conta cunha páxina web actualizada e na

que se recolle toda a documentación que se xera no centro, avisos de convocatorias

públicas,  menú  escolar,  noticias  de  actualidade  relacionadas  coas  actividades

destacadas do alumnado, etc. A aula virtual, que se empezou a empregar por mor da
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pandemia,  está  en  funcionamento  configurada  para  todos  os  cursos  e  materias.

Formamos parte no Proxecto Abalar dende o curso 2012-2013 e do Proxecto E-Dixgal

dende o curso 2015-2016. Emprégase para a comunicación coas familias AbalarMóbil. O

profesorado  emprega  o  servizo  non  corporativo  “recursoseducativos.net”  para  a

elaboración das programacións didácticas, UDI e UD. 

• Xestión do mantemento do equipamento do centro: A coordinadora E-Dixgal e

Abalar é a que se encarga do mantemento do equipamento diariamente, contactando

coa UAC ou co servizo premium cando o precisa para resolver incidencias. Cando se

precisa de revisión e/ou reparación dalgún equipo contáctase cunha empresa externa

para realizar esa tarefa (unha ou dúas veces ao ano).

• Plan de continxencia: O centro dispón dun plan de continxencia ante situacións

dun abrocho elaborado no curso 2020-2021 e publicado na páxina web do centro.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria
(Infantil)

A -Liderado
Equipo Direct. 3
Profesorado 3,9
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,7
Profesorado 4
Alumnado 3,4

C- Infraestruturas e Equipos
Equipo Direct. 3,3
Profesorado 4
Alumnado 4,2

D- Desenvolvemento profesional continuo
Equipo Direct. 4,5
Profesorado 4,6
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4,1
Profesorado 4,3
Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 4
Profesorado 4,1
Alumnado 4

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3
Profesorado 4
Alumnado

H- Competencias dixitais do alumnado
Equipo Direct. 3,6
Profesorado 3,9
Alumnado 4,3
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Test CDD: 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado

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

DEFINITIVO 8 8 100%

PROVISIONAL 2 2 100%

INTERINO 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

67 B1 76,4 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. 57,4 A2 68,2 B1

Prim. 62,1 A2 77 B1

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A2 7 63,6%

B1 3 27,3%

C1 1 9,1%

TOTAL 11 100%

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

A situación xeográfica do centro, a súa contorna, 
a metodoloxía empregada para o ensino-
aprendizaxe e a dotación para as aulas e para o 
alumnado son fortalezas que emprega o 
profesorado para impulsar novas metodoloxías e 
máis motivadoras para o alumnado.

 

Descoñecemento dos sistemas de protección de 
datos. No centro non existe un plan para axudar 
ao profesorado na aprendizaxe híbrida por falta 
de tempo e persoal cualificado. Non hai 
repositorios ou bibliotecas en liña e 
descoñecemos o procedemento para a súa 
creación e falta de tempo para facer unha 
recompilación de materiais propios do centro.

PERSOAL DOCENTE

Traballo por proxectos en todos os cursos de Intercambio de experiencias con profesorado 
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infantil e primaria. Implicación por parte do 
equipo docente e directivo. Metodoloxía que se 
emprega. Ambiente de traballo propicio con 
interese por mellorar. Aprendizaxe interactiva e 
divertida. Intercambio de información e puntos 
de vista entre o profesorado.

doutros centros educativos.
Emprego de EVA só como unha ferramenta máis.
Emprego de recursos educativos abertos en 
maior medida.

PERSOAL NON DOCENTE
Intercambiar opinións e a colaboración co 
alumnado.

Non hai un intercambio de experiencias co 
persoal non docente.

ALUMNADO

Dispoñibilidade de dispositivos dixitais para a 
aprendizaxe. Creación de contidos dixitais. 
Habilidades dixitais para diferentes materias. 
Motivación do alumnado grazas á metodoloxía 
empregada.

Falsa sensación dun comportamento seguro en 
internet.

FAMILIAS
Amosan disposición a colaborar co centro cando 
se lles pide.

Implicar máis ás familias no emprego de 
recursos ou ferramentas que propón o 
profesorado.

OFERTA

O centro conta con comedor escolar de xestión 
directa e de transporte escolar. Contamos tamén
con radio e televisión escolar, impresora 3D, unha
horta da que se encarga todo o alumnado, un 
pequeno galiñeiro con galiñas autóctonas 
(galiñas de Mos), unha aula da natureza e unha 
cociña onde realizan obradoiros ao longo do 
curso.

Dar maior publicidade de todos os recursos e 
metodoloxía que emprega o centro.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO Interese por mellorar por parte do equipo 

directivo e profesorado.

Non hai unha estratexia dixital definida. 
Saturación de traballo. Descoñecemento dunha 
estratexia dixital axeitada ao noso centro. 

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Asistencia técnica por parte do asesor abalar da 
zona, UAC e Servizo Premium.

Creación de repositorios en liña para o 
profesorado do centro.

LEXISLACIÓN
Considérase que, aínda que se coñecen as normas
de autor e licenzas de uso, non se teñen en conta 
o suficiente.

Sobrecarga de traballo burocrático.

CONTORNA
Zona rural por pouca cobertura móbil e de rede 
de internet.

Aprendizaxe híbrida: non existe un plan pero si 
hai apoio ao profesorado que o precise para 
afrontar dita aprendizaxe.

ANPA
Dispoñibilidade de colaboración por parte da 
ANPA.

Desenvólvense actividades encamiñadas a 
aprender a codificar ou programar pero son 
insuficientes.

OUTRAS ENTIDADES
Colaboración con distintas organizacións e 
entidades como Radio Estrada, gardas forestais, Ampliar a colaboración a Ciencia en galego
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Mans Unidas, Programa Mus-e (Fundación Yehudi 
Menuhin), etc.

3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Os resultados do test CDD e do Selfie dan unha visión das necesidades do centro e a

partires deses resultados o equipo do Plan Dixital determinou cales son específicas do

centro e que podemos facer para solucionar esas necesidades. Céntranse en continuar

co  plan  de  formación  do  profesorado  con  liñas  encamiñadas  en  promover  unha

aplicación  das  normas  sobre  dereitos  de  autor  e  licenzas  de  uso,  aprendizaxe  no

manexo de Mboots, na creación de recursos dixitais e mellorar as comunicacións entre

o centro e as familias. 

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

 Tal e como se recolle no apartado 2.1 deste plan, os equipos ultraportátiles que están a

disposición do alumnado de 3º e 4º son da primeira dotación do proxecto Abalar que

recibiu o centro. Estes equipos ían moi lentos polo peso da maqueta abalar que estaba

instalada neles. Solicitamos á UAC a clonación a unha maqueta lixeira e polo momento

parece que están respondendo bastante ben. De todos os xeitos, segue sendo necesario

dotar a este alumnado dun equipamento máis axeitado así como unha maior dotación

de tabletas para a realización dos proxectos en toda a educación primaria.

En canto ás infraestruturas tecnolóxicas podemos dicir, non sen tempo, que a día de

hoxe o centro dispón dunha boa infraestrutura dixital a excepción da rede telefónica

nos móbiles.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO

OBXECTIVO 1: 
DOTAR AO PROFESORADO DE FERRAMENTAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS TÉCNICOS MÁIS HABITUAIS NOS 
EQUIPOS DO ALUMNADO E/OU PROFESORADO E CONEXIÓN WIFFI NOS DISPOSITIVOS PERSOAIS.(D1:Necesidades
no DPC)

Acadado

Responsable: PERSOA COORDINADORA TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de profesores/as que resolven problemas técnicos dos equipos.(Instrumento: Memoria final ) 

Valor de partida: 20 % do profesorado resolve problemas técnicos habituais.

Valor previsto e data: 80 % do profesorado. 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1:Determinar as necesidades  do
profesorado para solucionar 
problemas técnicos máis habituais.  

Persoa 
coordinadora TIC e 
profesorado 
implicado.

20/10/2022
Cuestionario para o 
profesorado sobre problemas 
máis habituais.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Elaboración dun manual de 
solución para o profesorado.

Persoa 
coordinadora TIC. 

30/11/2022 Manual para o profesorado.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO

OBXECTIVO 2: PROPORCIONAR FERRAMENTAS E ESTRATEXIAS AO ALUMNADO DE 3º, 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA PARA ACTUAR DE 
XEITO SEGURO EN INTERNET.(H1:Comportamento seguro)

Acadado

Responsable: PERSOA COORDINADORA TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Sesións lectivas dedicadas á formación do alumnado.(Instrumentos: Rexistro das sesións por parte do profesorado implicado.)

Valor de partida: 0 sesións.

Valor previsto e data: 6 sesións. 31/05/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1: Dar ferramentas ao 
profesorado para actuar de xeito 
seguro por internet a través dun 
PFPP.

Dirección 20/12/2022 Convocatoria PFPP.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Elaborar unha rúbrica para 
analizar a información.

Profesorado 
implicado

31/01/2023 Rúbrica creada.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Nos distintos contextos 
(científico, lingüístico, matemático 
e humanístico),  analizar a 
información.

Profesorado 
implicado

31/05/2023
Aula virtual do centro e 
actividades creadas.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: APOIOS E RECURSOS

OBXECTIVO 3: CREAR RECURSOS DIXITAIS PARA EMPREGAR NA PRÁCTICA DOCENTE NAS ETAPAS DE EI E EP (E2:Creación de 
recursos dixitais)

Acadado

Responsable: DIRECTORA Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de recursos dixitais creados polo profesorado. (Instrumento: Memoria TIC)

Valor de partida: 80 % do profesorado crea recursos dixitais.

Valor previsto e data: 100 % do profesorado 20/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1: Crear recursos dixitais 
adaptados a EI e a EP.

Equipo directivo e 
profesorado

20/06/23
Software específico cando se 
precise.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Publicar nas AV do centro os 
recursos dixitais creados. Profesorado 20/06/23 Recursos creados.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3:Traballar co alumnado nas 
actividades creadas. Profesorado 20/06/23

Actividades publicadas na AV 
do centro.

Realizada

Aprazada

Pendente

16 de 24



Área/s de mellora: APOIOS E RECURSOS

OBXECTIVO 4: CREAR ACTIVIDADES PARA OS PROXECTOS QUE IMPLIQUEN O EMPREGO DA IMPRESORA 3D, ROBOTS E MAKEY 
MAKEY EN EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA (E2:Creación de recursos dixitais)

Acadado

Responsable: PERSOA COORDINADORA TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Actividades desenvolvidas nos proxectos que se levan a cabo ao longo do curso 2022-2023. (Instrumento: Memoria final)

Valor de partida: 1 tipo de actividade en infantil e 2 en primaria.

Valor previsto e data: 3 tipos de actividades en infantil e primaria. 20/06/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1:Formar ao profesorado no 
manexo dos Mboots a través dun 
PFPP.

Dirección 31/10/2022 Convocatoria PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2:Crear actividades para os 
contextos que impliquen o uso de 
Impresora 3D, robots (Beebot e 
Mboot) e Makey makey.

Profesorado 31/05/2023 Actividades creadas

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3:Traballar co alumnado nas 
actividades creadas. Profesorado 20/06/2023

Dispositivos e software 
específicos.

Realizada

Aprazada

Pendente

17 de 24



Área/s de mellora: PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA

OBXECTIVO 5: 
EMPREGAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE DIXITAIS QUE FOMENTEN A CREATIVIDADE DO ALUMNADO 
(NARRACIÓNS DIXITAIS) EMPREGANDO RADIO ESCOLAR, TELEVISIÓN ESCOLAR, REVISTA ESCOLAR DIXITAL E 
OUTROS SOFTWARE ESPECÍFICOS. (F6:Proxectos interdisciplinares)

Acadado

Responsable: PERSOA COORDINADORA DE EDLG Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de narracións dixitais creadas en cada trimestre. (Instrumento de medida: Memoria final)

Valor de partida: Emprego de dúas narracións dixitais ao longo do curso en Ed. Primaria.

Valor previsto e data: Emprego de narracións dixitais no 80% dos proxectos. 31/05/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

A05.1:Crear un grupo de traballo 
para 1º e 2º de primaria e outro para 
3º, 4º, 5 e 6º para a creación de 
actividades de narración dixital 
para os proxectos. 

Equipo directivo 13/09/2022 Acta de reunión. 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2:Crear un modelo de 
actividade por proxecto.

Profesorado 
implicado

11/10/2022 Software de narración dixital.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3:Implementar os modelos nos 
cursos dentro de cada proxecto na 
aula virtual.

Profesorado 
implicado

31/05/2023 Modelos creados.
Aula virtual.

Realizada

Aprazada
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Pendente

AO5.3:Valoración dos modelos 
implementados e propostas de 
mellora.

Profesorado 
implicado

15/06/2023 Acta de reunión.

Área/s de mellora: LIDERADO

OBXECTIVO 6: PROMOVER A APLICACIÓN DAS NORMAS SOBRE DEREITOS DE AUTOR E LICENZAS DE USO NAS AULAS VIRTUAIS 
(A5:Normas sobre dereitos de autor e as licenzas de uso)

Acadado

Responsable: DIRECTORA Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de profesorado que aplica as normas sobre dereitos de autor e licenzas de uso (Instrumento: Enquisa)

Valor de partida: 0 %

Valor previsto e data: 80 % 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO6.1:Formar ao profesorado na 
aplicación das normas sobre 
dereitos de autor a través dun PFPP. Dirección 31/10/2022 Convocatoria PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2:Aplicar as normas sobre 
dereitos de autor e licencias de uso 
na aula virtual.

Profesorado 
implicado.

31/05/2023 Aula virtual.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: LIDERADO

OBXECTIVO 7: 
PROMOVER A COMUNICACIÓN ENTRE AS TITORÍAS E AS FAMILIAS MEDIANTE O USO DA FERRAMENTA 
ABALARPRO
(A2:Desenvolvemento da estratexia dixital co profesorado) 

Acadado

Responsable: DIRECTORA Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de titores que realizan as comunicacións ás familias a través do sistema AbalarPro (Instrumento: Enquisa) 

Valor de partida: 0 % dos titores

Valor previsto e data: 100 % dos titores 20/06/2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO7.1:Crear un grupo de traballo 
para a formación sobre o programa 
AbalarPro

Equipo Directivo 13/09/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.2:Fomentar a titorización entre
iguais para formar as persoas 
titoras na ferramenta AbalarPro

Profesorado 13/12/2022 Dispositivos móbiles

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.3:Potenciar o uso de AbalarPro 
mediante o envío de notificacións 
periódicas

Persoas titoras 20/06/2023 Dispositivos móbiles

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: COLABORACIÓN E REDES

OBXECTIVO 8: COLABORAR CON OUTRAS ENTIDADES PARA DESENVOLVER A COMPETENCIA DIXITAL (B3:Colaboracións) Acadado

Responsable: PERSOA COORDINADORA DA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OU DA BIBLIOTECA Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de colaboración con outras entidades (Instrumento: Memoria anual)

Valor de partida: 5 colaboracións (obradoiros e charlas: Plan Director, Obradoiros Impresión 3D, Voz Natura, Afundación, Navega con rumbo.

Valor previsto e data: 6 colaboracións (“Ciencia en Galego”). 31/05/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO8.1:Contactar con entidades para 
obradoiros sobre Ciencia en galego.

Profesorado 
implicado

30/10/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.2: Publicar as actividades nos 
cursos correspondentes da AV do 
centro.

Profesorado da 
materia.

20/12/2022 Actividades creadas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.2: Organizar obradoiros sobre 
Ciencia en galego.

Profesorado da 
materia.

31/05/2023 Obradoiros.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: PEDAGOXÍA: APOIO E RECURSOS

OBXECTIVO 9: IMPULSAR O EMPREGO DA AULA VIRTUAL POR PARTE DAS FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (E3:Emprego de 
contornos virtuais de aprendizaxe)

Acadado

Responsable: PERSOA TITORA DE ED. INFANTIL Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe de familias que empregan a AV do centro.

Valor de partida: 10 % do alumnado de Ed. Infantil emprega a AV no curso 21-22

Valor previsto e data: 100 % do alumnado de Ed. Infantil emprega a AV Curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO9.1: Crear os cursos e matricular 
ao alumnado e profesorado na AV 
do centro. 

Persoa 
coordinadora TIC

15/10/2022

Realizada

Aprazada

Pendente

AO9.2: Publicar as actividades nos 
cursos correspondentes da AV do 
centro.

Profesorado da 
materia.

20/12/2022 Actividades creadas.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO9.3: Traballar co alumnado nas 
actividades creadas.

Profesorado da 
materia e familias.

31/01/23 Actividades publicadas na AV.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA

OBXECTIVO 10: ADAPTAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE DIXITAIS ÁS NECESIDADES DO ALUMNADO NEAE E NEE 
(F1:Adaptación ás necesidades do alumnado)

Acadado

Responsable: PERSOA ORIENTADORA Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades adaptadas para o alumnado con NEAE (Instrumento de medida: enquisa ao profesorado das materias 
implicadas)

Valor de partida: Non aplica

Valor previsto e data: 4 actividades adaptadas en todas as materias implicadas Curso 22-23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO10.1:: Convocar reunión do dep. 
de orientación para a selección das 
competencias nas que se fará 
adaptación e as materias implicas. 

Persoa orientadora  31/10/2022
Expediente do alumno/a e 
outros informes 
individualizados. 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO10.2: Adaptar os contidos ás 
necesidades.

Profesorado da 
materia.

20/12/2022
Software específico para a 
adaptación.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO10.3: Implementar as 
adaptacións na aula virtual.

Profesorado da 
materia.

31/05/2023 Actividades adaptadas.

Realizada

Aprazada

Pendente
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4. Avaliación do plan

- Avaliación procesual: O procedemento de seguimento do desenvolvemento do

plan realizarase ao final de cada trimestre do curso. Valorarase a execución das

accións os resultados obtidos,  realizando as modificacións precisas e  incluíndo

propostas de mellora. O encargado de facer este seguimento será o equipo do

Plan Dixital.

- Avaliación final: Ao remate do curso realizarase unha avaliación final dos logros

acadados valorando o nivel de cumprimento dos obxectivos propostos indicando,

de ser o caso, as modificacións realizadas e as propostas de mellora.

Este seguimento será realizado polo equipo do Plan Dixital e levarase o informe

final da avaliación para a aprobación por parte do claustro de profesorado.

5. Difusión do plan

Unha  vez  aprobado  o  Plan  Dixital  será  publicado  na  páxina  Web  do  centro  e

enviaráselles ás familias un enlace ao mesmo a través da mensaxería do espazo

abalar. Nas reunións iniciais de curso incluirase un punto de información do PD.
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