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1. Introdución

1.1.Datos básicos do centro
Ceip plurilingüe de Cedeira-Redondela.
Estrada do Cruceiro, 75. 36812 Redondela- Pontevedra.
Teléfono: 886 110 671
Ceip.cedeira@edu.xunta.gal

Educación Infantil 3 anos 3
Educación Infantil 4 anos 14
Educación Infantil 5 anos 14
1º de Primaria 15
2º de Primaria 13
3º de Primaria 13

4º  de Primaria 18
5º  de Primaria 12
6º A de Primaria 15
TOTAL 117

O claustro de profesores está constituído por 17 profesionais dos cales:

Educación Infantil 3 titoras e 1 mestra de apoio

Educación Primaria 6 titor@s

Departamento de 
Orientación

3  integrantes:  orientador,  mestr@
de AL, mestr@ de PT

Especialistas
4  mestr@s:  Música,  EF,  Inglés  e
Relixión

TOTAL 17

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

O plan dixital do CEIP de Cedeira é unha ferramenta de planificación

integrada no Proxecto Educativo que busca o desenvolvemento do tratamento da

información e a competencia dixital e a integración das TIC como ferramentas

didácticas nos procesos de ensino-aprendizaxe.
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A Competencia Tratamento da Información e Competencia Dixital consiste

esencialmente  en  dispoñer  de  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e

comunicar  información,  e  para  transformala  en  coñecemento.  Polo  tanto,  o

dominio  e  a  alfabetización  TIC  converteuse  nunha  técnica  instrumental

imprescindible. Ademais, a natureza complexa e  globalizadora da competencia

dixital  contribúe  ao  desenvolvemento  do  resto  das  competencias  clave,

especialmente a Competencia en Comunicación Lingüística, a Competencia Social e

Cidadá e a Competencia para Aprender a Aprender. Así mesmo, as posibilidades

didácticas e pedagóxicas que nos ofrece o acceso e xestión da información e do

coñecemento,  conceden  a  esta  competencia  un  peso  específico  como  eixo

transversal dentro da actividade docente. Todo iso esixe transformacións que

afectan á globalidade do proceso educativo nos seus aspectos metodolóxicos,

organizativos, de xestión e curriculares. É precisamente esta transcendencia

global das  novas tecnoloxías  o que  xustifica a  confección  deste plan como

documento de referencia que recolla e regule todos os aspectos que atinxen á

devandita transformación dixital do centro.

1.3.Breve xustificación do mesmo

A nivel xeral, o currículo de educación primaria introduce un marco legar

que concede un carácter preceptivo ao uso das TIC máis alá do fonómeno social,

económico ou cultural no que nos atipamos e se atopa o noso alumnado. 

Dese xeito, no Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de

maio, de Educación  indícase que o proxecto educativo do centro recollerá a

estratexia dixital do mesmo. O devandito proxecto estará enmarcado nunhas liñas

estratéxicas e terá en conta as características da contorna social, económica,

natural e cultural do alumnado do centro, así como as relacións cos axentes

educativos, sociais, económicos e culturais da contorna. O proxecto recollerá,

alomenos, a forma de atención á diversidade do alumnado, medidas relativas á

acción titorial, os plans de convivencia e de lectura e deberá respectar os

principios  de  non  discriminación  e  de   inclusión  educativa  como  valores

fundamentais, así como os principios e obxectivos recolleitos nesta Lei e na

Lei  Orgánica  8/1985,  do  3  de  xullo,  Reguladora  do  Dereito  á  Educación,

especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer e formar na

igualdade particularmente de mulleres e homes.»
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Segundo a 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, os centros docentes elaborarán no

curso 2021/22 o seu plan dixital de acordo coas instrucións que se diten.

Por último, a resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de

Educación e Formación Profesional, dita 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

Temos un Equipo de dinamización TIC que desenvolve as funcións desde fai
varios anos, adaptándose cada curso ás necesidades novas que van xurdindo. As
devanditas funcións son:

o Promover o emprego das NNTT entre o profesorado.
o Detectar  as  carencias  e  necesidades  de  formación  do  alumnado  e  do

profesorado.
o Xestionar o mantemento dos equipos dixitais ou, no seu caso, buscar a

forma de levalo a cabo.
o Programar formacións  que  permitan  implementar  novas  utilidades  que

favorezan o proceso de ensino-aprendizaxe.

Para realizar o Plan Dixital, este Equipo de TIC, ampliouse con novos

membros do claustro que colaboraron na realización do SELFIE e do DAFO, a

través de varias reunións para programar as accións que o desenvolveron.

A coordinadora do Plan Dixital recibiu as achegas dos membros do equipo

de dinamización do Plan Dixital e levou a cabo a recopilación da información

necesaria para realizalo.

Previamente  á  súa  presentación,  o  equipo  foi  consultado  para  a  súa

revisión  e  supervisión,  aportando  as  puntualizacións  que  consideraron

oportunas.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Responsables Funcións no Plan Descrición das estratexias para a
coordinación  dos  distintos
responsables.
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Equipo
Directivo

Tarefas  organizativas  e  de
supervisión.

Coordinación  en  Claustros,  CCP,
Consellos  escolares,  Ciclos  e  de
xeito informal.

Persoa de 
Coordinación 
TIC

Elaboración, difusión e revisión
do Plan Dixital.
Difundir  e  informar  sobre
novidades, cursos, metodoloxías,
etc. a todo o Claustro.

Información  en  Claustros,  CCP,
Consellos  Escolares,  Ciclos  ou  de
xeito informal.

Comisión TIC 
(Compoñentes ou
representantes)

Promover  e  dinamizar  o  uso  das
TIC na aula e no centro.
Recoller suxestións e necesidades
de formación do Claustro.
Promover  a  participación  do
profesorado  na  súa  propia
formación.
Prestar  apoio  de  xeito  puntual
nas aulas para desenvolver algún
proxecto ou tarefa TIC.

Coordinación  en  Claustros,  CCP,
Consellos  Escolares,  Ciclos  ou  de
xeito informal.

2. Situación de partida

2.1 Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Infraestrutura dixital

O centro conta con conexión a internet tipo radioenlace e unha rede de

área local cun ancho de banda de 500 MB. 

Dentro do edificio,  todos os espazos educativos, así como departamentos,

sala do profesorado, aula de música/usos múltiples, biblioteca, secretaría e

dirección contan con conexión a internet por cable e por wifi, a través de tres

redes opcionais: a rede wifi da Xunta, a rede Abalar de E-Dixgal e una terceira

rede  wifi  instalada  cos  medios  do  centro  que  dá  cobertura  tamén  ás  zonas

comúns.

En canto á infraestrutura de voz contamos con dúas liñas telefónicas con

tecnoloxía IP, integradas na rede de comunicación da Xunta, xestionada por

AMTEGA e un teléfono móbil de prepago.

Equipamento
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Ordenadores de mesa 36  ordenadores  de  sobremesa,  con  conexión  a
internet, dos cales:
 28 están a disposición do alumnado, tanto na

aula de informática como na biblioteca.
 8 están adicados a labores administrativas e

ao uso por parte do profesorado. 
Ordenadores
portátiles

48 equipos portátiles, dos cales:
 15  localizados  nas  aulas  dos  diferentes

cursos e tamén nos espazos e aulas de uso
común como a aula de música ou a sala do
profesorado…  con  conexión  a  proxector  e
pantalla. 

 28  equipos  para  o  alumnado  de  5º  e  6º
inscritos no programa E-Dixgal, con sistema
operativo Linux (maqueta abalar).

 5  para  o  uso  do  profesorado,  con  sistema
operativo Linux (maqueta abalar).

Outros dispositivos 4 tabletas. (mercadas polo centro)
2  cámaras  fotográficas  réflex.  (mercadas  polo
centro)
2 cámaras compactas de foto e vídeo. (mercadas
polo centro)
Son utlilizados indistintamente polo profesorado
e polo alumnado en función da actividade que se
realice.

Pantallas Dixitais 
Interactivas

Dispoñemos  de  6  PDI,  4  mercadas  polo  propio
centro e 2 delas subministradas pola Admon.

Impresoras 2 impresoras en rede na sala de mestr@s.
1 impresora para uso da etapa de primaria.
1 impresora en rede na sala de dirección.
1 impresora na biblioteca.
1 impresora 3D, mercada polo centro.

Carros de carga 2 correspondentes ás aulas de 5º e 6º que están
en E-Dixgal.

Proxectores 12 instalados en cada aula, na biblioteca, na
sala de informática, na aula de música, na sala
de mestr@s.
2  nas  aulas  E-Dixgal  de  5º  e  6º,
respectivamente.

Radio escolar 1 ordenador, 1 mesa de mesturas, 5 micrófonos
con candanseu pé, 7 auriculares e cables para
facer as conexións. 

Sistema de megafonía 1  amplificador  electrificado  de  200W  e  5
altofalantes exteriores e 8 interiores.
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Servizos dixitais educativos. 

Corporativos
Correo electrónico institucional: ceip.cedeira@edu.xunta.gal
Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcedeira/
Aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcedeira/aulavirtual/
Servizo de videoconferencia: https://eduxunta.webex.com 
EspazoAbalar
Abalar móbil
Proxecto educación dixital E-Dixgal en 5º  e 6º de Educación Primaria.

Non corporativos

• Editor de vídeo Kizoa: 
Temos unha conta privada de pago do colexio.  Ten contrasinal de

acceso  que  só  coñecen  os  coordinadores  do  Equipo  TIC,  Equipo

Directivo e titores/as.  Edita e publica contidos o profesorado

titor e sempre en relación a celebracións contempladas na PXA, así

como no caso da graduación do alumnado  de Educación Infantil e

Primaria.  As familias asinan unha autorización do uso da imaxe

para fins educativos e divulgativos entre a comunidade e non se

fan  fotos  que  puidesen  menoscabar  a  imaxe  e percepción  do

alumnado.. No caso de que haxa algunha familia que non o autorice,

non se publican as imaxes do alumnado. 

Redes sociais:

 Instagram: https://www.instagram.com/ceip.cedeira/ 

Ten contrasinal de uso e só sube contidos a xefa de estudos e/ou o/a

profesorado titor/a sobre as actividades que se fan a cotío. As

familias  asinan  unha  autorización  do  uso  da  imaxe  para  fins

educativos e divulgativos entre a comunidade e non se fan fotos que

puidesen menoscabar a imaxe e percepción do alumnado.. No caso de

que haxa algunha familia que non o autorice, non se publican as

imaxes do alumnado.  O emprego desta rede prodúcese porque, nestes

momentos a administración non ofrece un servizo de características
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similares que permitan a promoción das actividades do colexio, cousa

que é moi ben recibida polas familias. 

 Ivoox: https://www.ivoox.com/ceipcedeira_sb.html?sb=ceipcedeira
Nesta  plataforma  subimos  podcast  elaborados  para  difundir  as

producións feitas polo alumnado.  Ten  contrasinal de acceso e só

sube contidos o profesorado encargado da radio escolar ou a xefa de

estudos. O obxectivo é educativo e divulgativo, co fin da mellora

da competencia lingüística, como se promove desde a administración

para a difusión das producións feitas polo alumnado nos distintos

proxectos nos que participamos (Contratos programa, solicitamos os

Polos Creativos, participación  en  Ponte nas  Ondas).  O emprego

desta canle prodúcese porque, nestes momentos a administración non

ofrece un servizo de características similares.

 Youtube: https  ://www.youtube.com/channel/UCW9bcuQj3fQxWNlxAI71YFg 
Ten  contrasinal  de  acceso  e  só  sube  contidos  o  profesorado

encargado do obradoiro de imaxe ou a xefa de estudos. As familias

asinan unha autorización do uso da imaxe para fins educativos e

divulgativos  entre  a  comunidade.  No  caso  de  que  haxa  algunha

familia  que  non  o  autorice,  non  se  publican  as  imaxes  do

alumnado. As fotos teñen un contido educativo e divulgativo e non

se  fan  fotos  que  puidesen menoscabar  a  imaxe  e  percepción do

alumnado. O emprego desta canle prodúcese porque, nestes momentos

a  administración  non  ofrece  un  servizo  de  características

similares.  Sería  conveniente  que  se  facilitase  outro  medio  co

respaldo da administración.

Como obxectivos para os vindeiros cursos temos:

• Formación do profesorado sobre protección de datos e tratamento

da información e das imaxes.

• Estender o emprego das ferramentas que ofrece a Consellería:

Agueiro,  Aula  Virtual,  Galería  de  fotos  (Copermine), Abalar

(móbil, maqueta), aplicación de mensaxería instantánea (no caso

de que a presenten).
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• Mellorar  o  uso  das  ferramentas  non  corporativas  que  a

Consellería non ofrece, traballando por facer un uso responsable

e correcto das mesmas.

Xestión do mantemento do equipamento do centro.

Todo  o  equipamento  facilitado  pola  administración  e  o  asociado  aos

diferentes proxectos será atendido e mantido pola propia administración, sendo

reemplazado ao final da súa vida útil en caso de que o seu uso siga estando

vixente.

Ante calquera necesidade de mellora do equipamento tecnolóxico do centro

a petición canalizarase a través da UAC e contará co apoio das asesorías abalar

de zona. Asemade, o equipamento das aulas E-Dixgal será atendido polo servizo

PREMIUM, contratado pola Consellería.

O Equipo Directivo xunto coa coordinación TIC serán os interlocutores

acreditados  para  xetionar  ante  a  UAC,  o  servizo  PREMIUM  ou  a  empresa  de

mantemento  de  equipos  informáticos,  calquera  tipo  de  incidencias  de  ámbito

xeral.

O colexio ten contratada unha empresa de mantemento que atende os equipos

mercados polo propio centro e que atenderá os avisos de avaría/problema, previo

aviso por parte do Equipo Directivo.

Todos os recursos tecnolóxicos que ten o centro están a disposición dos

docentes, previo aviso ao Equipo Directivo. 

O uso da aula de informática está regulado por un cadrante no que se

asigna un horario semanal a cada un dos cursos. 

O uso dos ordenadores de biblioteca está regulado tamén por un cadrante

con datas e horarios e pódense utilizar tamén nos recreos.

Todo o equipamento non estático gárdase nun armario metálico e antilume

con acceso por chave. A este armario ten acceso só o profesorado e está situado

na planta baixa.

Os  ordenadores  do  proxecto  E-Dixgal,  tanto  do  alumnado  como  do

profesorado, gárdanse en cadanseu carro de carga nas aulas.

Os equipos obsoletos serán retirados de forma segura no punto limpo máis

próximo ou en colaboración coa empresa que xestiona os resíduos URBASER.
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Protocolos do centro relacionados coas TIC

O centro desenvolve  formacións educativas secuenciadas en relación con

aspectos como a seguridade, a concienciación cos riscos dun uso indiscriminado

das tecnoloxías dixitais e as normas para ter un comportamento responsable nas

entornas en liña.

As familias asinan a principio de cada curso unha autorización para o

uso  das  imaxes  do  alumnado  para  fins  educativos.  Deberán dar o  seu

consentimiento, por escrito, para que o alumnado poida facer uso destes

entornos virtuais e das aplicacións ou ferramentas compatibles  (Padlet,

Kahoot,  Live  Worksheets,  etc.)  O profesorado  titor custodiará os

consentimentos debidamente firmados.

Temos como obxectivo a curto prazo mellorar a formación no que atinxe

ao tratamento de datos e imaxes.

Estratexias para manter os recursos operativos e actualizados.

Cando xurda unha incidencia, débese seguir o seguinte procedemento:

1.Anotar no libro de incidencias o problema existente.

2.Localizar o número de serie do dispositivo.

3.A persoa responsable procederá a revisar e solucionar a incidencia se fose

posible ou realizar a xestión a través da UAC ou o servizo PREMIUM (E-

Dixgal), ou a través da empresa contratada, creando unha incidencia.

4.Indicar no libro de incidencias o resultado da mesma.

Protocolos para a xestión de préstamos e dispositivos.

O  obxectivo  do  préstamo  de  dispositivos  é  paliar  a  fenda  dixital

existente, por iso, atenderemos as carencias presentadas e, de ser o caso,

contactaremos co Concello de Redondela que colabora connosco para o préstamo de

router inarámico.

Disporase dunha folla de cálculo para rexistrar e xestionar os préstamos

e a súa devolución.

Aspectos a ter en conta:
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• Alumnado ao que se lle presta (nome e curso)

• Tipo de dispositivo.

• Período de préstamo e data de entrega.

• Listaxe de posibles candidatos e xestión da lista de espera.

• Estado do dispositivo.

• Compromiso de préstamo e devolución

Protocolo para a organización dos equipos de uso compartido.

 A información importante e sensible será gardada nos ordenadores de

dirección, que dispoñen dunha rede propia.

 Nos ordenadores de uso compartido da sala de mestr@s e no espazo en

Agueiro, crearase unha estrutura de carpetas para a organización

de  toda  a  información.  Esta  estrutura  será  explicada

convenientemente ao inicio do curso.

 Débese  evitar  que  na  zona  compartida  polo  profesorado  se  engadan

arquivos persoais dos mestr@s.

 Cada curso abrirase unha carpeta nova na que  se  incluirán outras

carpetas cos diferentes documentos que sexan precisos durante o

curso escolar, como son:

o Programaciones Didácticas.

o PXA e Memoria do curso anterior.

o Propostas de mellora do curso anterior.

o Documentos  importantes  que  constitúen  a  “CARPETA  DE

TITORÍA”

o Modelos  existentes  de  documentación  interna  e  coas

familias.

o Protocolos xerais e específicos en uso.

 O  profesorado  deberá  gardar  os  documentos  nas  carpetas

correspondentes.

 Se se ofrece un documento modelo a partir do cal se traballará, é

preciso facer primeiro unha copia antes de comezar a escribir nel
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e  gardalo  co  nome  do  curso  ao  que  vai  referido.  Non  se  debe

escribir no documento doutras persoas nin nos orixinais.

Protocolo para a organización dos equipos de E-Dixgal.

Os ordenadores de 5º e 6º de EP serán utilizados polos usuarios que teñan

asignados.

Os  lapis  táctiles  serán  retirados  e  non  se  utilizarán  para  evitar

deterioros, debido ao seu alto custo.

Non se poderá utilizar un equipo doutro usuario agás que o mestre o

permita.

Non se poden sacar fóra da aula os equipos, salvo con autorización.

Os ultraportátiles poderanse levar para a casa sempre que o usuario teña

asinada por parte da súa familia a autorización que demanda a administración.

No caso de levalo para casa deberá traelo ao día seguinte con máis dun 80% da

carga.

Despois de cada xornada, os equipos do alumnado e do profesorado quedarán

gardados no moble de carga correspondente e o mestre/a da última sesión na aula

comprobará  que  queden  en  perfecto  estado  e  cargando.  De  percibir  algunha

anomalía deberá facelo constar ante o Equipo Directivo ou coordinador/a E-

Dixgal.

O centro conta cun protocolo das aulas E-Dixgal no que están reflectidas
todas as normas que rexen nestas aulas e que serán dadas a coñecer á Comunidade
Educativa ao principio de cada curso.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO
Despois de ter realizado o SELFIE do centro, acadáronse os seguintes 
resultados: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharela-
to

FP Ed. Post
sec.

A -Liderado Equipo Direct. 3,7
Profesorado 3,1
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Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,3

Profesorado 2,8

Alumnado 3,6

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,1

Profesorado 3,3

Alumnado 3,8

D- Desenvolvemento pro-
fesional continuo

Equipo Direct. 4,2

Profesorado 3,7

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,8

Profesorado 3,8

Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 3,6

Profesorado 3,3

Alumnado 2,6

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3

Profesorado 2,6

Alumnado

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 3,7

Profesorado 3,6

Alumnado 3,1

Segundo os resultados obtidos despois de realizado o Test de Competencia
Dixital Docente, inclúense as táboas referidas.

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 8 13 61,5%

PROVISIONAL 1 1 100%

INTERINO 1 1 100%
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SUBSTITUTO 3 3 100%

DESPRAZADO

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

73,6 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. 58,2 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1) 

Pri. 77,1 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

A1

A2 5

B1

B2

C1

C2

TOTAL 14 100%
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1.Dispoñemos de dispositivos dixitais e 
infraestrutura para desenvolver unha estratexia 
dixital adecuada.
2.Facilítase acceso a internet para o ensino e a 
aprendizaxe. 
3. Dispoñemos de asistencia técnica cando xorden 
problemas coas tecnoloxías dixitais. 

1. Os espazos físicos non facilitan demasiado o 
ensino e a aprendizaxe con tecnoloxías dixitais. 
2. O alumnado con necesidades educativas 
especiais non ten acceso a tecnoloxía asistenciais.
3. Non existen repositorios ou bibliotecas en liña 
que conteñan materiais de ensino e aprendizaxe 
elaborados por nós. 

PERSOAL DOCENTE

1. Apoiamos aos mestres/as para que exploren 
novas formas de ensino con tecnoloxías dixitais. 
2. Debatimos sobre as vantaxes e desvantaxes do 
ensino e a aprendizaxe coas tecnoloxías dixitais. 
3. O profesorado dispón de oportunidades de DPC 
no relativo ao emprego, creación e uso de 
tecnoloxías dixitais específicas para as materias 
que imparten.
4. O profesorado emprega tecnoloxías dixitais para
a comunicación relativa ao centro educativo, busca
e crea recursos dixitais para a súa  
implementación nas distintas materias.
5.Facemos uso do entorno virtual de aprendizaxe 
para o desenvolvemento do ensino mixto.

 Non se dispón de suficiente tempo para explorar 
o ensino dixital.

PERSOAL NON 
DOCENTE

ALUMNADO

1. Hai dispositivos dixitais que son propiedade do 
centro ou están xestionados por el e que o 
alumnado pode empregar cando os precisa.
2. O alumnado aprende a comprobar se a 
información que atopa en internet é fiable e 
precisa e a actuar dunha maneira responsable e 
Segura.
3.O alumnado é bastante competente no ámbito 
dixital.
4. A meirande parte do alumnado ten acceso ás 
TIC no domicilio.

1. O alumnado ten coñecementos limitados con 
respecto á protección de datos, tratamento con 
software libre, etc.
2. O alumnado ten medios tecnolóxicos na casa, 
aínda que moitas veces son insuficientes (máis 
tablets que ordenadores, ordenadores 
compartidos, etc.)

FAMILIAS

1. Empregamos canles dixitais de comunicación 
coas familias: 
Abalar, Correo electrónico, Web, Instagram, 
Teléfono.
2. O nivel socioeconómico das familias é medio.
3. As familias dispoñen de medios tecnolóxicos na 
casa.

1.O nivel de competencia dixital das familias é 
moderado aínda que notamos unha mellora en 
cada curso.
2. Hai moita abundancia de tablets na casa e 
menor cantidade de Ordenadores, e cando os hai 
son compartidos.

OFERTA
1. Apoiamos aos profesores para que exploren 
novas formas de ensino con tecnoloxías dixitais.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1.Desenvolvemos a estratexia dixital en 
colaboración co profesorado. 
2. Temos un plan e medidas para identificar as 
dificultades que xorden na aprendizaxe mixta, en 
relación coa propia aprendizaxe e o seu contexto 
socioeconómico.
3. Ofrecemos cursos, charlas, programas de 
concienciación sobre o uso das TIC ou 
relacionados con elas (Plan Director, Navega con 
Rumbo, Concello de Redondela, Érguete)
4. Temos aulas/espazos adicados a este fin (radio, 
robótica, aula STEM)

1.Non colaboramos suficientemente con oturos 
centros e / ou organizacións Para apoiar o uso de
tecnolxías digitales 
2.Non realizamos unha avaliación dixital do 
alumnado.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

A administración educativa leva a cabo programas 
de desenvolvemento do ensino dixital.
A Admon. Aporta recursos dixitais acordes con 
estes
programas que desenvolve.

As achegas económicas que recibe o centro son 
moderadas.
A posta en práctica dos programas conleva un 
gran traballo de xestión e organización que non 
supón un rebaixe da carga lectiva nin melloras no 
horario do equipo directivo nin do profesorado. 
A asistencia a cursos de formación sobrecarga a 
xornada laboral e afecta á conciliación da vida 
laboral e familiar dos profesionais.
O número de profesorado interino sen destino 
definitivo moitas veces obstaculiza ou ralentiza a 
implementación dos recursos e a posta en marcha 
e continuidade das actividades iniciadas.

LEXISLACIÓN

O enfoque dos curricúlos fomenta o emprego das 
TIC e ofrece a posibilidade de integrar contidos 
relacionadas con isto.

A lexislación non educativa que afecta ao sistema 
educativo supón un obstáculo ás veces (situación 
sanitaria, lexislación sobre dereitos de autor  e 
propiedade intelectual, etc.). 
Os cambios constantes nas normativas.
A burocracia que implica a posta en marcha dos 
programas.
A excesiva extensión dos currículos e a súa posta 
en práctica. 
Unha deficiente difusión e información das 
normativas.

CONTORNA

A relación coas persoas da contorna é adecuada e 
mantemos unha boa comunicación e apoio.
A contorna e as relacións cos elementos que a 
integran benefician ao centro. 

As condicións socioeconómicas da contorna son 
moderadas.
A conexión a Internet é mellorable.
O colexio está algo alonxado do centro da vila co 
cal, o acceso Aos recursos TIC de uso público 
deben facerser  desprazándose á vila de 
Redondela, que se atopa alonxada Do colexio.

ANPA

A participación das familias vai en aumento. Hai 
unha boa relación coa Anpa, é colaboradora e 
propón tarefas ou melloras.
A Anpa reforza as liñas metodolóxicas que suxire o
centro
Educativo.

A Anpa é cambiante.

OUTRAS ENTIDADES

Colaboramos con moitas entidades alleas ao 
centro: Empresas, Policía, Concello, Entidades sen
ánimo de lucro, Fundacións, Museos, Asociacións 
diversas, ONG, etc.
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO

1. OBXECTIVO (1): 
Acadar unha mellora dos espazos físicos que faciliten o ensino e a 
aprendizaxe con tecnoloxías dixitais.  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo Directivo. (en colaboración coa Consellería) Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de espazos e equipamento no que se interviu.

Valor de partida (3) 45% das aulas teñen PDI e ordenador de aula

Valor previsto e data 
(4)

60% das aulas con PDI e ordenadores de aula ao remate do curso 22-
23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO1.1: Realizar unha
sesión inicial ao 
comezo de curso para
establecer os 
espazos e medios 
sobre os que actuar.

Equipo directivo 
e equipo TIC.
Titorías.

Primeiro trimestre.

Sala de reunión.
Visita aos espazos.
Inventario de medios.
Polos creativos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Buscar 
posibilidades e 
ofertas e escolla 
das máis oportunas.

Equipo directivo 
e equipo TIC.

Segundo trimestre.

Internet, teléfono, 
contacto coa Consellería 
e o Cefore.
Orzamento.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Realización Equipo directivo. Terceiro trimestre. Empresa de mantemento. Realizada



de obras de mellora 
e implementación de 
equipos e medios.

Empresas de 
subministración de 
equipamento e medios.

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: 
OBXECTIVO (1): Empregar aplicacións de software libre.  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo Tic e Equipo Directivo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de ordenadores que se empregan con aplicacións de software libre.

Valor de partida (3) 27 ordenadores con maqueta Abalar en Linux.
Valor previsto e data 
(4)

Todos os ordenadores da aula de informática teñen instalada a 
maqueta abalar. Terceiro trimestre

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA FIN

(7) 
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9) ESTADO (10)

AO1.1: Realizar unha
sesión para analizar
o procedemento a 
seguir e os 
ordenadores sobre os
que actuar.

Equipo TIC Meses de setembro e
outubro

Sala de reunión e 
material de traballo.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Establecer un
plan de actuación 
para formar ao 
alumnado e ao 
profesorado no 
emprego da maqueta 
Abalar.

Equipo TIC Primeiro trimestre Sala de reunión e cadro 
de actuación.

Realizada

Aprazada

Pendente
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AO1.3:Propoñer o 
persoal encargado de
formar ao alumnado e
ao profesorado.

Equipo TIC e 
equipo directivo

Primeiro trimestre Sala de reunión e cadro 
horario con responsables.

AO1.4: Levar a cabo 
a formación do 
alumnado nas horas 
previstas no plan de
actuación.

Responsables da 
formación.

Segundo e Terceiro 
trimestre.

Aula de informática, 
cadro cos horarios, cadro
cos contidos 
secuenciados.

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: 
OBXECTIVO (1): Coñecer e valorar a importancia dos Dereitos de Autor.  Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador do Plan Dixital Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

O Claustro coñece e valora a importancia dos Dereitos de Autor, das Licenzas, do Procomún, dos Recursos 
Educativos Abertos e do Software Libre. (Ver Notai) (Ver Notaii) 

Valor de partida (3) Un 25% do Claustro ten información sobre os dereitos de autor e adopta medidas sobre os mesmos.
Valor previsto e data 
(4)

O 75 % do Claustro valoran e coñecen a importancia dos Dereitos de
Autor. O 50 % adopta medidas sobre Dereitos de Autor 

Terceiro trimestre.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN
(7) 

RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9)
ESTADO (10)

AO1.1:Charla Coloquio 
sobre Dereitos de Autor.
Licenzas Creative 
Commons – BY-SA - 
Software Libre – 

Coordinad@r do 
PFPP relacionado 
a Competencia 
Dixital Docente 

Primeiro trimestre

Ponente/Relator (Cefore).
Aula de 
informática/música – 
Organización da 
actividade para todo o 
Claustro de profesores 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Obradoiro “cómo Coordinad@r do Segundo trimestre. De xeito presencial, Realizada
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respectar os Dereitos 
de Autor e Licenzas 
nos nosos materiais e 
recursos educativos” 

PFPP relacionado 
a Competencia 
Dixital Docente 

organizar un obradoiro 
TIC para traballar nas 
fichas e materiais do 
noso profesorado 
respectando Dereitos de 
Autor. BY-SA 

Aprazada

Pendente

AO1.3:Posta en común 
das producións onde se
evidencia o tratamento
dos Dereitos de Autor 

Coordinad@ do 
Plan Dixital / 
Titor@s e 
coordinador@

Terceiro trimestre. Sala de reunión/ Aula 
virtual/ 

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

As PDI e proxectores, en breve, deixarán de ter soporte técnico xa que

van saíndo mellores equipamentos e poderán ser  reemplazados ao final da

súa vida útil. No caso de os precisar, farase a solicitude de PANEIS

TÁCTILES á unidade correspondente, en caso de que o seu uso siga estando

vixente.

Precisamos tabletas para diversos usos en biblioteca e aulas.

Temos prevista a compra de libros electrónicos para a biblioteca.

Se é admitida a solicitude presentada polo centro para acceder aos

POLOS  CREATIVOS,  será  necesario  reorganizar  algúns  espazos  para  o  cal

precisaremos  a  colaboración  da  Administración  para  subministrar  o

equipamento necesario, así como para deseñar os espazos da forma máis

adecuada.  Neste  posible  caso,  xa  especificamos  as  necesidades  de

equipamento na solicitude do proxecto de Polos Creativos.

4. Avaliación do Plan Dixital

4.1. Seguimento do Plan de Acción

Como todo proceso que se pon en marcha programaremos sesións de avaliación

trimestrais e unha final.

QUE AVALIAR PROCEDEMENTOS e
RESPONSABLES

PROCEDEMENTO PARA A ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

CANDO AVALIAR

Estado da execución das
accións
Análise e valoración 
dos resultados.
Modificación posibles.
Propostas de mellora.

Reunións  do
Equipo TIC.

Formularios  de
comprobación  de
resultados.
Lista de cotexo.
Rúbrica.

Unha  vez  por
trimestre.

Logro dos obxectivos.
Propostas de mellora.

Reunión do Equipo
TIC e Equipo 
Directivo.

Formulario  de
comprobación.
Listaxe de propostas.

Ao  final  do
curso

Eficacia e eficiencia 
do PD. Participación da
comunidade educativa.
Grao de uso das TIC.
Cambio na metodoloxía 
docente.
Porcentaxe  de
implicación  das

Reunión do Equipo
TIC.

Enquisas
Número de materiais 
producidos.
Rendemento e valoración da
competencia dixital.

Ao  final  do
curso.
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familias e o claustro

Estrutura organizativa 
para a elaboración e 
implementación do PD.

Utilidade da comisión 
TIC.

Eficacia dos 
protocolos.

Claustro.
Equipo TIC.
Equipo Directivo.

Formularios.

Memoria de 
fin de curso.

Informes.

Ao final do 
curso.

Estratexias para 
presentación e 
promoción do PD.

Claustro.
Consello 
Escolar.
Equipo TIC.

Formularios. 
Enquisas.

Ao final do 
curso.

4.2. Propostas de mellora

Estamos realizando a substitución de equipos obsoletos recorrendo á

empresa de mantemento que temos contratada, que nos aconsella sobre as

mellores ofertas.

Implementación  paulatina  do  sistema  operativo  Linux,  coa  maqueta

Abalar nos equipos que aínda non o teñen instalado. 

Formulamos a posibilidade de orientar á comunidade educativa con

charlas e obradoiros formativos sobre o uso seguro e responsable das TIC,

así como o emprego de software libre e o correcto  tratamento das imaxes e

os datos. Tamén poñeremos á súa disposición toda a información e recursos

que  ofrece  a  Consellería  de  Educación  da  Xunta  de  Galicia  e  outras

entidades colaboradoras.

Reformular os documentos/autorizacións do uso das imaxes, de xeito

que respecten o desestimento das familias cando así o desexen.

Implementar progresivamente o uso das ferramentas institucionais e

emprego  das  non  institucionais  de  xeito  responsable,  cando  a

Administración non ofreza recursos similares.

5. Difusión do Plan Dixital

Protocolo ou estratexia para a comunicación en xeral.

PROTOCOLOS OU ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN NO CENTRO
Accións Responsables Medios Proceso

Organización
da 

Información Equipo Páxina web Elaborar 
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información 
e 
comunicación
entre os 
distintos 
axentes da 
comunidade 
ecucativa.

acerca do 
centro ao 
público en 
xeral.

Directivo e
encargad@ 
das RRSS.

e RRSS. un 
borrador 
que é 
aprobado 
polo 
Equipo 
Directivo.

Comunicación 
do Equipo 
Directivo ao 
claustro.

Equipo 
Directiv
o.

Whatsapp, 
correo 
corporativ
o, 
teléfono.

Elaborar 
un 
borrador 
que é 
aprobado 
polo 
Equipo 
Directivo.

Comunicación
dirixida ás 
familias

Equipo
directiv
o  e
Titorías

Abalar, 
Correo 
electrónic
o, 
teléfono

Consensuar a 
información 
que se vai 
comunicar co 
Equipo 
Directivo 
e/ou 
Departamento 
de 
Orientación 
e/ou Equipo 
Docente.

Protocolo ou estratexia para a difusión do Plan Dixital.

Acción Destinatarios Medio Responsable

Presentación do Plan:
Coñecemento de cales 
son as funcións da 
comisión e 
coordinación TIC.
Información  dos
aspectos  máis
relevantes  do  Plan
Dixital

Claustro Reunións 
informativas e no 
Claustro e máis no
Consello Escolar 
para a súa 
aprobación.

Comisión e Coordinadora
TIC.

Promoción do PD:
Implementar  as
medidas  necesarias
para  informar  e
asesorar aos mestres.

Claustro Plan de Formación 
de Centro.
Traballo 
cooperativo.

Comisión. Coordinadora
TIC. 
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Informar  ao  alumnado
dos  aspectos  do  PD
que  máis  lles
atinxen:  AV,  EVA,
protocolos,  uso
responsable,
protección  de  datos,
etc.

Alumnado de 
Educación Primaria

Sesións de aula 
adicadas a este 
propósito: AV, 
EVA, web, canle 
vídeo, ivoox, 
RRSS, etc.

Titor@s ou persoas 
responsables.

Difusión  entre  a
comunidade educativa:
Accións  formativas
dirixidas  ás
familias.
Ensino e uso adecuado
das RRSS.

Comunidade
educativa.

Publicación na web
do centro.
Sesións  de
formación.

Comisión. Coordinadora
TIC.  Formadores
externos.
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