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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 

Como punto de partida, é preciso salientar que o presente Plan Dixital está deseñado e elaborado para a súa 

implementación no CEIP Plurilingüe da Carrasqueira (Vigo). A continuación, e a modo de introdución, 

reflíctense os datos básicos do centro: 

 

·Nome do centro: CEIP Plurilingüe da Carrasqueira (Código de centro: 36015354). 

·Dirección: Rúa da Carrasqueira, 0, CP: 36331, Vigo, Pontevedra. 

·Correo: ceip.carrasqueira@edu.xunta.gal 

·Teléfono de contacto: 886120191 

·Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcarrasqueira/ 

·Etapas educativas: Educación Infantil (4º, 5º, 6º); Educación Primaria. Liña 2 

·Profesorado: 

  - Equipo directivo: 

    · Directora. 

    · Secretaria. 

    · Xefa de Estudos. 

   

  - Equipo docente: 

     Educación Infantil: 

      · 6 Titoras Educación Infantil. 

      · 2 Profesoras de Apoio Infantil. 

   

  - Educación Primaria: 

      · 12 Titorías. 

   

  - Especialistas: 

      · 2 Mestres de Audición e Linguaxe (1 compartido). 

      · 3 Mestres de Pedagoxía Terapéutica (1 compartido). 

      · 2 Mestres de Educación Física. 

      · 2 Mestres de Idioma Estranxeiro (Inglés). 

      · 1 Mestra de Educación Musical. 

      · 1 Mestra de Relixión Católica. 

 

  - Orientación: 

      · Orientadora. 

 

  - 1 Auxiliar de conversa. 

 

· Alumnado: 

  - Ed. Infantil: 77 alumnos/as. 

  - Ed. Primaria: 238 alumnos/as. 

  - Total: 315 alumnos/as. 
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1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do 

Centro 

O CEIP Plurilingüe da Carrasqueira enclávase nunha zona urbana pertencente ao concello de Vigo; constando 

de espazos deseñados baseándose nun compendio de métodos que permitan o todas as persoas o acceso, 

comprensión, uso e disfrute de forma normalizada, cómoda, segura e eficiente. Con este fin, a base do centro 

fundamentase na inclusión educativo social, na coeducación e a promoción dunha convivencia pacífica. 

O modelo inclusivo está presente en todas as aulas ordinarias e no patio, formando parte do ideario do centro, 

como recurso e coma identidade. Ao mesmo tempo foméntanse actividades de concienciación nunha educación 

sa e igualitaria, incidindo en mellorar a convivencia escolar a través de proxectos que parten do Equipo de 

Convivencia de centro, que basea o seu traballo en facer da escola un lugar máis dialogante e restaurativo, 

sendo preciso para elo achegar as familias ao traballo diario así como poñer á súa disposición servizos como a 

Biblioteca escolar, o comedor, aula matinal, servizo de transporte e actividades extraescolares. 

No tocante á incardinación e contribución do Plan Dixital ao Proxecto Educativo do Centro, compre salientar 

que por medio deste Plan, a escola pretende integrar as tecnoloxías dixitais no sistema curricular; potenciando 

o uso destas tecnoloxías como ferramenta de traballo no proceso de ensino e aprendizaxe, empregándoas de 

forma activa e colaborativa por parte, tanto do alumnado, como do profesorado. 

Así mesmo, en consonancia co traballo interdisciplinar, globalizador e integrador que se desenvolve no centro, 

os obxectivos e a posta en práctica do presente Plan, relaciónanse de xeito transversal co resto dos Plans e 

Proxectos do centro; reflectíndose a súa contribución á Programación Xeral Anual do curso 2022-23. 

Para desenvolvelo, o centro conta con diferentes medios tecnolóxicos: aula de informática con 22 ordenadores, 

sala multimedia con pantalla e canón conectado a un ordenador, un DVD, un ordenador como mínimo en todas 

as aulas (tanto ordinarias como específicas), canón de proxección en todas as titorías do centro e pizarras 

dixitais nalgunhas delas. Así mesmo, o centro dispón de conectividade á rede, contando cos servizos que 

posibilita Internet en aulas específicas, na biblioteca e aula de informática. 

Todos os programas informáticos educativos están catalogados para saber onde se atopan e que posibilidades 

didácticas ofrecen. Ao mesmo tempo, todo o alumnado asiste a unha sesión semanal de informática que está 

integrada no horario semanal do grupo de referencia correspondente. 

É preciso salientar tamén que na actualidade están a funcionar catro blogs dentro da propia páxina web do 

centro, que pretenden achegar a labor docente a toda a comunidade educativa. 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

En liña coas orientacións establecidas no Plan de Recuperación e Resiliencia da Unión Europea e no marco do 

Plan de Acción de Educación Dixital (2021-2027), a Consellería de Cultura, Educación e Universidades 

persegue a transformación dixital dos centros educativos de Galicia como organizacións a fin de que sexan 

dixitalmente competentes nos procesos de ensino-aprendizaxe, de xestión e de relación o que require de un 

proceso de mellora das competencias dos membros da comunidade educativa que se deberá recoller nun Plan 

Dixital do Centro como organización; seguindo as directrices da 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. 

 

Así mesmo, a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, regula diferentes aspectos relacionados coa 

competencia dixital e a innovación educativa. No artigo 121 establece que o proxecto educativo do centro 

recollerá, entre outros aspectos, a estratexia dixital do centro, de acordo co establecido no artigo 111 bis, no 

que se establece que as Administracións educativas e os equipos directivos dos centros promoverán o uso das 
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tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na aula como medio didáctico apropiado e valioso para 

levar a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe, utilizando os marcos de referencia da competencia dixital que 

orienten a formación inicial e permanente do profesorado e faciliten o desenvolvemento dunha cultura dixital 

nos centros e nas aulas. 

 

O artigo 132 da devandita Lei establece como competencias dos directores e directoras, entre outras, exercer 

a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar plans para a consecución dos fins do 

proxecto educativo do centro; e fomentar a cualificación e formación do equipo docente, así como a 

investigación, a experimentación e a innovación educativa no centro. 

 

Neste senso, a disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional (DOG 30 de xuño), pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no 

curso académico 2021-2022, e na 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 formación profesional do sistema educativo no curso 2021-2022; sinala que os centros 

docentes elaborarán no curso 2021-2022 o seu Plan Dixital de acordo coas instrución que se diten. 

 

 

 

1.4. Proceso de elaboración 

Ao longo do curso 2021-2022, o centro dentro da súa autonomía elabora o documento do Plan Dixital para 

que sirva de referencia a toda a comunidade educativa, de xeito que no curso 2022-2023 a súa aplicación sexa 

efectiva. 

Para tal fin, a dirección, en desenvolvemento da súa autonomía e en función das características e tipoloxía do 

centro, establece un equipo de dinamización do Plan Dixital e nomea aos seus membros. Así, o equipo de 

dinamización do Plan Dixital está formado pola persoa titular da dirección do centro e outro membro do 

claustro que actúa como coordinador e que desenvolve as seguintes funcións: 

· Colaborar co equipo directivo no deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital. 

· Coordinar o equipo de dinamización do Plan Dixital. 

· Dirixir e organizar o proceso de automutilación coa ferramenta SELFIE (desde o rexistro na plataforma ata 

a recollida de resultados e o diálogo dentro da comunidade educativa sobre os mesmos). 

· Asesorar aos membros da comunidade educativa no desenvolvemento da ferramenta SELFIE e no deseño do 

Plan Dixital. 

· Deseñar e redactar, xunto co profesorado participante no equipo, o Plan Dixital. 

· Dinamizar o proceso de transformación dixital do centro educativo. 

· Avaliar os procesos postos en marcha, a súa repercusión e a adaptación das actuacións previstas se fose 

preciso. 

· Todas as funcións que fosen necesarias para o correcto desenvolvemento do deseño e elaboración do Plan 

Dixital. 

 

O procedemento a seguir para o deseño e elaboración do Plan Dixital parte, durante o primeiro trimestre do 

curso 2021-2022, da análise da situacións centro a través das ferramentas para a diagnose de situación SELFIE 

e Test de Competencia Dixital Docente. 
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· Informe SELFIE: Para a diagnose da situación en relación a competencia dixital, o centro emprega a 

ferramenta de autoavaliación SELFIE, coa finalidade de obter en liña un informe de autoavaliación do centro 

(informe SELFIE). Esta ferramenta, desenvolvida pola Comisión Europea ao abeiro do Marco Europeo para 

Organizacións Educativas Dixitalmente Competentes (DigCompOrg), dispoñible no portal educativo 

https://www.edu.xunta.gal/portal/competenciadixital. 

 

· Test de Competencia Dixital Docente (Test CDD): De xeito complementario, o profesorado realiza o test 

CDD baseado no marco DigCompEdu desde o seu perfil persoal no portal educativo sinalado. Este test permite 

obter un informe individual coa valoración global do seu nivel competencial (A1-C2), polas áreas deste Marco, 

desenvolvendo un detallado feedback. Así  mesmo, xera un Informe de Centro a fin de mostrar os resultados 

que sexan interpretativos. 

 

A partir do Informe SELFIE, o centro xera un informe sobre Debilidades, Ameazas, Fortalezas e 

Oportunidades (DAFO) que permite a análise de situación e a definición das liñas fundamentais do Plan Dixital 

en termos de obxectivos e actuacións. 

 

Pola súa banda,  o Informe Individual do test CDD permitirá ao centro educativo avanzar nas competencias 

profesionais docentes relacionadas co ámbito dixital, permitindo planificar unha formación persoal que atenda 

ao nivel da partida de cada docente. Ao mesmo tempo, permitirá planificar a liña de formación a través dos 

PFPP. 

 

No último trimestre do curso 2021-2022, e recollendo a diagnose de situación do centro e os obxectivos e 

accións a desenvolver  en consonancia; redáctase o Plan Dixital, que será aprobado polo consello escolar, unha 

vez oído o claustro. 

 

No curso 2022-2023, o centro procederá a implentación efectiva do Plan, que estará sometido a un proceso de 

avaliación e mellora continua. 

 

 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

Co obxectivo de identificar as condicións de infraestrutura, equipamento e servizos dixitais dispoñibles de cara 

as súas posibles melloras, a continuación descríbese a situación de partida do centro neste eido. 

 

Por infraestrutura dixital enténdese o conxunto de actuacións impulsadas pola administración para dotar aos 

centros educativos públicos das condicións de conectividade tanto internas como externas, necesarias para o 

desenvolvemento do seu labor pertinente; presentando o centro infraestrutura de datos (conectividade a 

internet), infraestrutura de voz (telefonía), así como a disposición de conexións cableadas, sen fíos e electrónica 

na rede. Esta conectividade wifi presenta un funcionamento rápido rápido e axeitado; se ben nalgún momento 

tense producido algún problema de conexión puntual, solventado coa axuda da Unidade de Atención a Centros 

(UAC). 

 

Por equipamento, enténdese o conxunto de dispositivos tecnolóxicos cos que conta o centro para o 

desenvolvemento das funcións docentes. Dentro do equipamento dispoñible hai que ter en conta o material 

enviado desde a administración de xeito ordinario, o enviado especificamente como dotación pola 
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participación en proxectos corporativos impulsadas pola administración e calquera outro existente no propio 

centro. 

 

 

 

Co fin de identificar os usos do equipamento do centro (e tendo en conta que no centro non se da neste caso a 

participación en proxectos corporativos impulsados pola administración); detállanse as seguintes categorías, 

nas que o equipamento concreto virá determinado entre outros aspectos polas etapas educativas, número de 

grupos, aulas específicas e finalidade do mesmo: 

 

- Aulas dixitalizadas: con conectividade e posibilidade de visualización e interacción. 

Postos de traballo de xestión e administración do centro. 

Uso na biblioteca: xestión de catálogo de libros, emprestamentos, devolucións, como consulta… 

Equipos para o uso na sala de profesores e departamentos. 

Aula de informática. 

 

 

A modo de inventario, a continuación móstrase unha relación dos ordenadores dos que dispón o centro: 

 

· Aula de informática: 22 ordenadores. 

· Aulas: 1 por aula (Total: 25 ordenadores). 

· Sala de mestres: 4 ordenadores. 

· Secretaría: 3 ordenadores. 

· Dirección: 1 ordenador. 

· Dep. Orientación: 1 ordenador. 

 

Todos estes equipos encóntranse en bo estado de funcionamento. Así mesmo, é preciso tamén reflectir a 

existencia dun arquivo TIC con diverso material a disposición do profesorado para o seu uso (discos duros, 

cámaras dixitais, proxector de opacos, ordenador portátil, tablets...) 

 

Dentro dos servizos dixitais educativos corporativos enténdense aqueles que facilitan a xestión docente, como 

son: o correo corporativo, a páxina web do centro, a aula virtual, espazoAbalar (con todas as súas 

funcionalidades e aplicacións), contidos educativos, e agueiro.   

 

Cabe salientar tamén a relación existente entre todos estes aspectos dixitais cos diferentes protocolos do centro 

relacionados coas TIC (coma o Plan de continxencia). 

 

 

 

 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

 

Co fin de realizar unha análise da situación do centro, emprégase a ferramenta de autoavaliación SELFIE 

(desenvolta pola Comisión Europea ao abeiro do Marco Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente 

Competentes, DigCompOrg), coa finalidades de obter en liña un informe de autoavaliación do centro (informe 
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SELFIE). A partir deste informe, o centro xera unha análise DAFO que é de utilidade para a análise de situación 

e para a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e actuacións. 

 

O informe de centro SELFIE reúne as opinións do equipo directivo, o profesorado e o alumnado e as compara. 

A información recollida ofrece ao centro unha instantánea de en que punto se atopa na actualidade en relación 

coa estratexia e a práctica no uso das tecnoloxías dixitais de ensino e aprendizaxe; axudando a entablar un 

diálogo dentro da comunidade escolar. Sirve de base para identificar e analizar as fortalezas e as debilidades e 

crear un plan escolar en relación co uso das tecnoloxías dixitais para dar apoio a aprendizaxe. 

 

A seguinte táboa reflicte a información relativa ao resumo de cada unha das áreas do informe SELFIE da etapa 

educativa correspondente; sinalando a media das respostas por grupo (equipo directivo, profesorado e 

alumnado) para cada unha das 8 áreas: 

 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Ed. Infantil e Ed. Primaria 

A -Liderado 

Equipo Directivo 2.8 

Profesorado 3.3 

Alumnado - 

B- Colaboración e redes 

Equipo Directivo 2.8 

Profesorado 2.9 

Alumnado 3.4 

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Directivo 3.3 

Profesorado 3.2 

Alumnado 3.6 

D- Desenvolvemento 

profesional continuo 

Equipo Directivo 3.2 

Profesorado 3.4 

Alumnado - 

E- Pedagoxía: 

Apoio e Recursos 

Equipo Directivo 3.3 

Profesorado 3.6 

Alumnado - 

F- Pedagoxía: 

Implementación na aula 

Equipo Directivo 2.7 

Profesorado 3.1 

Alumnado 3.4 

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Directivo 2.1 

Profesorado 2.5 

Alumnado - 

H- Competencias dixitais do 

alumnado 

Equipo Directivo 2.7 

Profesorado 3.3 

Alumnado 3.9 

 

 

Co mesmo fin de realizar a diagnose de situación do centro, o profesorado realiza de xeito complementario o 

Test de Competencia Dixital Docente (Test CDD) baseado no marco DigCompEdu. Este test permite obter un 

Informe Individual coa valoración global do seu nivel competencial e desenvolve un pormenorizado feedback; 

ademais de xerar un Informe de Centro a fin de amosar resultados que sexan representativos. Este informe 

ofrece os resultados agrupados da autorreflexión do profesorado. O nivel de competencia dixital é orientativo 

e servirá para poder planificar a formación futura do profesorado no ámbito dixital. 

A continuación, reflíctense os principais resultados do informe xerado: 

 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

 N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación 
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DEFINITIVO 20 27 74,1% 

INTERINO 1 1 100% 

OUTROS 1 1 100% 

PROVISIONAL 3 3 100% 

SUBSTITUTO 5 8 62,5% 

 
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 

67,3 Integrador/a (B1) 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. 58,5 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1) 

Pri. 70,9 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 

Principiante (A1) 1 3,3% 

Explorador/a (A2) 15 50% 

Integrador/a (B1) 10 33,3% 

Experto/a (B2) 3 10% 

Líder (C1) 1 3,3% 

Pionero/a (C2) - - 

TOTAL 30 99,90% 

 

 
 

 

 

2.3. Análise DAFO 

 

A partir do Informe SELFIE e o test CDD, o centro xerou un informe sobre Debilidades, Ameazas, Fortalezas 

e Oportunidades (DAFO) que permite o coñecemento da realidade do mesmo no eido dixital e facilita a 

elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver: 

 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 

INFRAESTRUTURAS- 

EQUIPAMENTO 

Accesibilidade á rede. 

Protección de datos. 

Dispositivos dixitais para o ensino aprendizaxe. 

 

Equipamento dixital insuficiente. 

 

PERSOAL DOCENTE 

Predisposición a empregar as TIC como ferramenta no proceso 

de aprendizaxe. 

Colaboración dentro do centro para o uso das TIC. 

Adaptación as necesidades do alumnado. 

 

 

Falta de tempo para o uso das TIC. 

Falta de formación no uso das TIC. 

Necesidade de Desenvolvemento Profesional Continuo. 

Retroalimentación pouco axeitada no tocante as TIC. 
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PERSOAL NON 

DOCENTE 

 

Comunicación coa comunidade educativa 

 

 

 

 

ALUMNADO 

 

Acceso a dispositivos dixitais axeitados para o traballo fora do 

centro educativo. 

Emprego de entornos virtuais de aprendizaxe. 

Comportamento seguro e responsable no uso das TIC 

 

 

 

Escasa creación de contidos dixitais. 

Acceso limitado a unha conexión estable. 

FAMILIAS 

 

Comunicación familia-escola. 

 

 

Baixa competencia dixital 

 

ORGANIZACIÓN 

DO CENTRO 

 

Comunicación regular e ben organizada. 

Existencia de debate sobre o uso das TIC. 

Intercambio de experiencias. 

 

 

 

Carencia dunha estratexia dixital. 

 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 

ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Dotación de equipamento e infraestrutura. 

Falta de soporte de apoio ante posibles problemas que xurdan 

 

LEXISLACIÓN 

Implementación dun Plan Dixital de centro 

 

 

 

 

 

CONTORNA 

Conexión á rede. 

Recursos educativos en liña. 

 

 

Posibles cortes na rede ou falta de acceso á rede nalgunha das 

aulas ou equipamentos. 

 

ANPA 

 

Colaboración fluída e doazóns de equipos de refugallo. 

 

 

 

 

OUTRAS ENTIDADES 

 

Posibilidade de apoio técnico. 

 

 

Apoio técnico limitado. 

 

 ORGANIZACIÓN DE 

CENTRO 

Posibilidade de desenvolver unha estratexia dixital.  

 

3. Plan de Acción 

A elaboración do Plan de Acción dentro do Plan Dixital parte co obxectivo de facilitar a integración e o 

desenvolvemento das tecnoloxías dixitais nos procesos formativos, optimizando a xestión dos recursos 

humanos e materiais do centro. Neste senso, trata de promover o uso de ferramentas de avaliación e diagnose 

respecto á competencia dixital, perseguindo unha mellora na mesma dos membros da comunidade educativa 

para transformar o centro nunha organización educativa dixitalmente competente nos procesos de ensino-

aprendizaxe, de xestión e de relación. 

 

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

ten en conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan Dixital. 

 

Incídese en obxectivos que supoñen unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo en 

conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución. 

 

 

 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións 
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A recompilación de información sobre a situación actual do centro empregando as ferramentas SELFIE para 

centros e o Test de Competencia Dixital Docente (TCDD), facilitaron dous informes que foron empregados 

para a elaboración da Análise DAFO. Este documento simple pero que recolle un inxente esforzo reflexivo 

realizado por parte do equipo directivo, profesorado e alumnado, sirve de punto de partida para concretar o 

Plan de Acción que permite a elaboración do Plan Dixital de centro; seleccionando unhas áreas de mellora e 

buscando en cada unha delas, cales son os obxectivos prioritarios para poder superar as debilidades e ameazas 

detectadas empregando as oportunidades e fortalezas. 

 

O deseño do Plan de Acción é realizado polo Equipo de Dinamización do Plan Dixital en colaboración co 

claustro. A formulación do Plan leva a cabo os seguintes pasos: 

 

· Determinar os obxectivos a conseguir: buscando que solucionen debilidades ou afronten ameazas 

aproveitando, se é posible, as fortalezas e oportunidades; englobándoos nas áreas de mellora segundo o Marco 

Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente Competentes (DigCompOrg), para poder relacionalos 

nunha futura sesión de SELFIE. Selecciónanse as áreas prioritarias (en función das debilidades e ameazas 

detectadas) escollendo obxectivos relevantes, aliñados coas necesidades e expectativas da comunidades, en 

relación coa mellora da súa capacidade dixital, contribuíndo á súa transformación dixital. 

 

Cabe destacar que os obxectivos deben ser: 

- Específicos. É dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera persoa 

do claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como. 

- Medibles. Responderán a metas cuantificables. 

- Alcanzables. É dicir, poden ser ambiciosos, pero posibles. 

- Relevantes. Búscanse obxectivos orientados a mellorar resultados importantes no ámbito da organización 

educativa. 

- Definidos no tempo. Facilitando identificar as distintas etapas e fitos que permitirán alcanzalos.   

 

Para completar a redacción dos obxectivos, faise preciso concretar ata onde se quere chegar para cada un deles 

e con que elementos. Esta información reportarana os indicadores e os seus valores de partida e de chegada. 

Un indicador ten como finalidade axudar á recollida de datos, polo tanto debe responder a escalas numéricas, 

ir acompañado dun valor de partida que informa da situación inicial do obxectivo, e dun valor previsto que 

reflicte a situación á que se pretende chegar, o que permitirá valorar se está acadado ou non o obxectivo . A 

data límite para conseguilo establece o marco temporal no que se debe alcanzar o valor previsto.   
 

 

· Determinar as accións para conseguir cada obxectivo: 

Para lograr os obxectivos anteriores concrétanse accións que os desenvolvan, elíxense os responsables das 

mesmas (áreas, departamentos, docentes…), acórdase unha temporización (data de fin prevista), determínanse 

os recursos necesarios (materiais e humanos), e valorando o seu cumprimento facendo un seguimento do estado 

(realizada, pendente ou aprazada). 

 

 

Para cada un dos obxectivos propostos cumpriméntase unha táboa que recolle  dita información: 
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“Área/s de mellora”: A. Liderado: A1. Existencia dunha estratexia dixital 

1.    OBXECTIVO: Establecer un equipo de profesores/as (EPD) para a xestión e seguimento do Plan Dixital de Centro (PDC) Acadado  

RESPONSABLE: Dirección do centro Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO Número de persoas implicadas no EPD 

Valor de partida 2 persoas implicadas 

Valor previsto e data 5 persoas implicadas 31-10-2022 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Reunión do 

claustro e CCP para 

explicar a importancia 

do PDC 

 

 
Dirección 

 

 
31-09-2022 

 
Convocatoria de claustro 

Normativa vixente 

Convocatoria de CCP 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Motivar ao 

profesorado a colaborar 
concedendo unha hora 

de reunión semanal aos 

membros do PDC 

 

Dirección 

Inspección 

 

 
31-09-2022 

 

 
Visto bo da inspección 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Creación dun 

grupo de traballo sobre 

novas modalidades de 

ensino en relación a 

dixitalización na aula 

virtual 

 

 
Xefatura de estudos 

 

 
31-10-2022 

 
CFR 
Fprofe 

Aula virtual 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: G. Prácticas de avaliación: G3. Retroalimentación axeitada - G7. Avaliación dixital 

2.    OBXECTIVO: Desenvolver instrumentos de avaliación empreñando ferramentas dixitais colaborativas Acadado  

RESPONSABLE: Xefatura de Estudos Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO 
Número de rúbricas creadas e compartidas na aula virtual 

Valor de partida 0 rúbricas creadas e compartidas na aula virtual do centro 

Valor previsto e data 10 rúbricas creadas e compartidas na aula virtual do centro 21-06-2023 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1: Creación dun 

grupo de traballo 

interdisciplinar para 

deseñar as rúbricas. 

 

 
Xefe/a de estudos 

 

 
22-12-2022 

 

 
Convocatoria 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Determinación 

de tarefas conxuntas/ 
Interdisciplinares que 

sexan avaliables 

mediante rúbricas. 

 

 

Grupo de traballo 

 

 

31-03-2023 

 

Actas de reunión 

Rúbricas 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
AO2.3: Publicación e 

proba das rúbricas. 
Revisión se é o caso. 

 

 
Grupo de traballo 

 

 
21-06-2023 

 

 
Rúbricas 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: B. Colaboración e redes: B3. Colaboracións 

3.    OBXECTIVO: Intercambiar na aula virtual do centro, información e contidos por parte do profesorado. Acadado  

RESPONSABLE: Dirección do centro Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO Número de contidos subidos ou intercambiados na aula virtual. 

Valor de partida 2 contidos. 

Valor previsto e data 4 contidos (un para Educación Infantil e un por cada ciclo de Educación Primaria). 21-06-2023 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1: Crear, rexistrar e 

facilitar o acceso a todo 

o profesorado aos 

entornos dixitais de 

traballo do centro. 

 

 
Equipo PDC 

 

 
30-09-2022 

 

Aula virtual 
Web do centro 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Implicar ao 

claustro na colaboración 

activa en actividades e 

bancos de recursos 

dixitais do centro. 

 

 

Dirección 

 

 

31-10-2022 

 

 

Convocatoria de claustro 

 Realizada  

  Aprazada    

Pendente  

AO3.3: Posta en común 

con todo o profesorado 

para o uso axeitado dos 

diferentes entornos 

dixitais de traballo. 

 

 
Equipo PDC 

 

 
21-06-2023 

 

 
Horario dispoñible 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.4: Participar nas 

distintas actividades, 
programas e proxectos 

dixitais do centro de 

xeito colaborativo. 

 

 
Profesorado 

 

 
21-06-2023 

 

Aula virtual 
Web do centro 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: C. Infraestrutura e equipos: C1. Infraestruturas 

4.    OBXECTIVO: Dispor dunha infraestrutura axeitada, fiable e segura. Acadado  

RESPONSABLE: Dirección do centro Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO 
Porcentaxe de aulas dotadas de equipamento dixital axeitado e fiable. 

Valor de partida 80% de aulas con equipamentos que presten fiabilidade. 

Valor previsto e data 100% de aulas con equipamentos que presten fiabilidade. 21-06-2023 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: Rexistro dun 

inventario actualizado 

das ferramentas dixitais 

do centro, especificando 

se son fiables ou non 

 

 
Equipo PD 

 

 
31-09-2022 

 

Cumplimentación e rexistro 

dun inventario 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2: Dotación de 

equipamento a todas as 

aulas, e acceso ao 

mesmo por parte do 

profesorado e alumnado 

 

 

Dirección 

 

 

31-09-2022 

 

Solicitude a AMTEGA, UAC, de 

material co visto e prace da 

inspección. 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.3: Coordinación 

técnico-pedagóxica para 

solventar problemas que 

aparezan e apoio de 

empresa externa 

especializada 

 

 

Xefatura de Estudos 

Equipo PD 

 

 
21-06-2023 

 

UAC 
Empresa externa 
Coordinación entre profesorado 

e a empresa técnica 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: D. Desenvolvemento profesional continuo (DPC): D1. Necesidade de DPC - D3. Intercambio de experiencias 

5.    OBXECTIVO: Desenvolver e integrar novos modelos de ensino e aprendizaxe que empreguen tecnoloxías dixitais Acadado  

RESPONSABLE: Equipo PD Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO Número de proxectos e modelos dixitais de ensino e aprendizaxe desenvolvimos e integrados. 

Valor de partida 1 modelo dixital de ensino e aprendizaxe desenvolvido e integrado. 

Valor previsto e data + de 1 modelo dixital de ensino e aprendizaxe desenvolvido e integrado. 21-06-2023 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO5.1: Introducirse no 

manexo de sistemas 

operativos de código 

aberto e no uso de 

software de libre 

disposición. 

 

 

Equipo PD 

Profesorado 

 

 

21-12-2022 

 

 

Equipos con libre office 

 Realizada  

Aprazada  

 

Pendente 
 

AO5.2: Participar en 

programas de formación 

para o uso pedagóxico 

destes medios de 

ensino. 

 

Equipo PD 

Profesorado 

 

 
31-03-2023 

 

PFPP 
Minicursos no propio centro 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.3: Experimentar 
con modelos dixitais de 

ensino e crear os 

propios materias 

curriculares. 

 

Equipo PD 

Profesorado 

 

 
21-06-2023 

 

Sistemas operativos de libre 

disposición 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.4: Procurar o 

intercambio de 

información con outros 

docentes en proxectos 

de innovación. 

 

 
Equipo PD 

 

 
21-06-2023 

Comunicación e colaboración 

no propio centro 
Canles comunicativas con 

docentes externos 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: E. Pedagoxía: Apoios e recursos: E2. Creación de recursos dixitais 

6.    OBXECTIVO: Crear recursos dixitais para a aprendizaxe mediante a actualización e innovación das prácticas de ensino e aprendizaxe Acadado  

RESPONSABLE: Dirección Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO 
Número de recursos e materiais curriculares creados. 

Valor de partida 1 banco de recursos dixitais para desenvolver materiais curriculares. 

Valor previsto e data + de 1 banco de recursos dixitais para desenvolver materiais curriculares. 21-12-2022 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO6.1: Promover unha 

actitude positiva por 

parte do profesorado 

para aumentar a súa 

competencia dixital. 

 

 
Dirección 

 

 
30-09-2022 

 

 
Convocatoria de claustro 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO6.2: Apoio por parte 

do equipo directivo e da 

administración, 
facilitando recursos 

materiais e formativos. 

 

 

Dirección 

 

 

31-10-2022 

 

Visto bo da inspección 

PFPP 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
AO6.3: Creación dos 

propios recursos e 

materiais curriculares. 

 

Equipo PD 

Profesorado 

 

 
21-12-2022 

Entornos de colaboración 

docente 
Equipos e ferramentas dixitais 

axeitadas, fiables e seguras 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 



 

Pax 19 de 23 

 
“Área/s de mellora”: F. Pedagogía: Implementación na aula: F6. Proxectos interdisciplinares 

7.    OBXECTIVO: Implementar na aula as tecnoloxías dixitais para a aprendizaxe actualizando as prácticas de ensino aprendizaxe. Acadado  

RESPONSABLE: Xefatura de Estudos Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO 
Porcentaxe de tempo adicado ao ensino e aprendizaxe dixital na aula. 

Valor de partida 0-10% de tempo adicado ao ensino e aprendizaxe dixital na aula. 

Valor previsto e data 11-25% de tempo adicado ao ensino e aprendizaxe dixital na aula. 21-06-2023 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO7.1: Espertar o 

interese por ensinar e 

aprender co apoio dos 

soportes dixitais. 

 

Equipo PD 

Profesorado 

 

 
31-10-2022 

 

Convocatoria de claustro 

Concienciación na aula 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO7.2: Adaptación ás 

características do 

alumnado dos materiais 

e das prácticas de 

ensino e aprendizaxe. 

 

 

Profesorado 

 

 

21-12-2022 

 

Ferramentas dixitais 
Análise das características do 

alumnado 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO7.3: Uso dos 

materiais e ferramentas 

dixitais para o traballo 

cotiá e nas actividades 

da aula. 

 

 
Profesorado 

 

 
21-06-2023 

Ferramentas dixitais 

Sistemas operativos de libre 

disposición 
Coordinación docente 

Entornos colaborativos 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: H. Competencias dixitais do alumnado: H7. Creación de contidos dixitais 

8.    OBXECTIVO: Fomentar no alumnado habilidades e actitudes para o uso desenvolvido, creativo e crítico das tecnoloxías dixitais. Acadado  

RESPONSABLE: Xefatura de Estudos Non acadado  

INDICADOR/ES DO 

OBXECTIVO 
Porcentaxe de tempo adicado polo alumnado ao uso desenvolvido, creativo e crítico das tecnoloxías dixitais. 

Valor de partida 0-10% de tempo adicado polo alumnado ao uso desenvolvido, creativo e crítico das tecnoloxías dixitais. 

Valor previsto e data 11-25% de tempo adicado polo alumnado ao uso desenvolvido, creativo e crítico das 

tecnoloxías dixitais. 
21-06-2023 

  ACCIÓNS A DESENVOLVER   

 

DESCRICIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

DATA PREVISTA FIN 

 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO8.1: Favorecer un uso 

máis educativo dos 

medios audiovisuais e 

das tecnoloxías dixitais. 

 

Xefatura de Estudos 

Profesorado 

 

 
21-12-2022 

 

Convocatoria de claustro 

Medios dixitais na aula 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.2: Interpretar 
información recibida a 

través das TIC dun xeito 

progresivamente máis 

crítico e autónomo. 

 

 
Profesorado 

 

 
31-03-2023 

 

 
Ferramentas dixitais na aula 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO8.3: Uso responsable 

das TIC como medio de 

coñecemento, 
creatividade, integración 

e cooperación. 

 

Profesorado 

Equipo PD 

 

 
21-06-2023 

 
Ferramentas dixitais na aula 

Entornos dixitais de 

cooperación 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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3.1. 3.2.Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

 

No tocante ás necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas, equipamento e servizos dixitais 

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

 

Compre salientar que un dos obxectivos propostos no Plan de Acción deste Plan Dixital destaca a 

necesidade de “Dispor dunha infraestrutura axeitada, fiable e segura”. Para a súa consecución, farase 

preciso o rexistro dun inventario actualizado das ferramentas dixitais do centro (especificando a súa 

fiabilidade) e unha coordinación técnico-pedagóxica para solventar problemas que aparezan, así como 

ca empresa externa especializada. 

 

Ante calquera necesidade de mellora da infraestrutura do centro ou actuación a este nivel, é preciso 

enviar unha solicitude a través da Unidade de Atención a Centros (UAC) que será avaliada polo 

departamento técnico responsable. No caso de conexións cableadas e electrónica de rede, a 

administración será quen valore a necesidade da realización das ampliacións solicitadas e, de ser o caso, 

establecerá as condicións de instalación. Estas condicións deberán ser asumidas polo centro educativo 

como promotor da iniciativa, tendo en conta as indicacións e configuracións técnicas indicadas por 

AMTEGA segundo o Decreto 11/2016, de 28 de xaneiro, polo que se regula a incorporación das 

infraestruturas de telecomunicacións na Administración de Galicia. 

 

No tocante ao equipamento, ante calquera necesidade de mellora deste, será  preciso establecer a 

finalidade do mesmo. A petición canalizarase a través da UAC e contará co apoio das asesorías abalar 

da zona. 

 

As propostas de mellora dos servizos dixitais educativos corporativos canalizaranse a través da UAC 

indicando o servizo do que se trata e a utilidade/funcionalidade proposta como mellora. 

 

Toda esta información será recollida e analizada de xeito centralizado co obxectivo de elaborar un 

catálogo TIC que facilite a racionalización da dotación do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avaliación do plan 

 

4.1.Seguimento do plan de acción 

 

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do Plan e a consecución dos seus obxectivos, a 

pesares de ser un proceso continuo, distingue dous tipos de avaliación: procesual (ao longo do 
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procedemento, analizando como transcorre e que aspectos se poden ir reorientando para realizar as 

adaptacións necesarias e oportunas) e final (para obter información do grado de consecución do mesmo 

e extraer conclusións ao respecto). 

 

- No contexto da 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. 

 

- No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao ano. 

Os aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de 

mellora. 

 

 

 

4.2. Propostas de mellora (revisión) 

 

Compre salientar que as propias táboas dos obxectivos do Plan de Acción recollidas no apartado 3.1 do 

presente Plan Dixital, empregaranse para a fase de avaliación do Plan; reflectindo en cada unha delas a 

situación de cada acción en relación co grao de desenvolvemento e valorando o logro de cada acción 

de mellora en función da temporalización prevista. 

 

Así mesmo, un dos obxectivos incide en “Establecer un equipo de profesores/as (EPD) para a xestión e 

seguimento do Plan Dixital de centro (PDC)”, permitindo a creación dun grupo de traballo responsable 

tanto do seguimento de cada unha das accións descritas no propio Plan, como das respectivas e 

correspondentes propostas de mellora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Difusión do plan 

 

No tocante a estratexia para a publicidade e difusión do plan dixital entre toda a comunidade educativa, 

ao comezo do curso 2021-22 a dirección do centro informou ao claustro de profesores da necesidade de 

elaborar e deseñar un Plan Dixital de centro conforme a 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. 
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Con este obxectivo, creouse un Equipo de Dinamización do plan que ao longo do curso foi informando 

progresivamente do procedemento e os tempos da citada elaboración. Con este fin, o profesorado de 

xeito colaborativo aportou progresivamente o seu gran para o deseño do plan. 

Unha vez elaborado, ponse a disposición do claustro este Plan para a súa aprobación no derradeiro 

claustro do curso 2021-22; previo paso a elevalo tamén ao Consello Escolar para a súa aprobación. 

Unha vez aprobado, no curso 2022-23 procederase á súa implementación. Así co fin de difundilo a toda 

a comunidade escolar (incluído o novo persoal que poida incorporarse ao centro), levarase a cabo unha 

reunión do claustro e CCP, na que o Equipo de Dinamización do PD explicará a importancia do mesmo 

(motivando ao profesorado a traballar de xeito colaborativo neste eido), e informando que terán á súa 

disposición o PD na aula virtual para a súa consulta cando así o precisen. 

 

 


