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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro: CEIP da Laxe

Dirección: República Arxentina 40 36900 Marín

Correo: ceip.dalaxe@edu.xunta.gal

Web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdalaxe/

Etapas educativas: Educación Infantil e Educación Primaria

Nº de alumnado: 105

Nº de profesorado: 18

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao 

Proxecto Educativo do Centro

• Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro 

O CEIP da Laxe está situado no concello de Marín, provincia de Pontevedra, na

comarca do Morrazo.  Dentro do núcleo desta vila,  o centro atópase situado

nunha área semiurbana. O accidente xeográfico que máis determina a vida do

concello é a ría de Marín con toda a actividade que conleva. Próximo ao colexio

discorre un regato chamado río Inferniño ou río da Mouta. A poucos quilómetros

atopamos os montes de San Xulián, o monte Pituco e o importante espazo

natural de Cotorredondo, coa Lagoa de Castiñeiras. 

O principal motor da vila é o porto, tanto na súa faciana pesqueira como de

mercadorías. 

A gran maioría dos pais son empregados do sector servizos (71.14%) con 

cualificación media ou baixa. Un 16,7 % adicase a actividades propias do 

sector primario e un 33,4 % a actividades do sector secundario. Un 27,8 das 

nais adícase a traballos propios do fogar. O numero de pais en situación de 

parado é de 44,4%.
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• Incardinación e  contribución  do PD ao Proxecto  Educativo.  Relación

con outros  Plans  e  proxectos  do  centro:  traxectoria  no  ámbito  das

novas tecnoloxías, programas de innovación nos que participa,  ….

Unha das  bases  do noso  proxecto  educativo  é  que  como centro  queremos seguir

avanzando  no  desenvolvemento  das  competencias  clave  de  toda  a  comunidade

educativa e especialmente  da competencia dixital. Entre ditas competencias clave

intégranse dende a óptica dun mundo dixital capacidades como o pensamento crítico

e o traballo colaborativo no que dende este centro queremos facer fincapé.

Queremos construír un centro educativo dixital seguindo a Estratexia de 

Galicia Dixital2030, no que se desenvolva a competencia dixital da 

comunidade, o uso das tecnoloxías dixitais no proceso de ensino-aprendizaxe 

e a transformación dos centros en organización educativas dixitalmente 

competentes. Sinalar que o centro actualmente xa forma parte dos 

programas EDIXGAL, DIGICRAFT,  ERASMUS+ rama STEAM así como a través 

da biblioteca participa en numerosos PFPP de índole dixital, por outra banda 

acabamos de solicitar o programa Polos Creativos; polo que consideramos 

fundamental que este Plan Dixital sexa o eixe vertebrador das nosas 

actuacións, que clarifique e especifique as nosas accións para o Curso 22-23.

• Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.

Na Programación Xeral Anual do curso 22/23 como obxectivos específicos do 

PD concrétanse en:

• Formación do profesorado a través dun PFPP de creación de recursos 

dixitais.

• Creación de grupos de traballo por ciclos

• Creación de recursos dixitais.

• Formación do profesorado a través dun PFPP de robotica.

• Creación de grupos de traballo por ciclos

• Creación de tarefas integradas a través da robótica.
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• Establecer na PXA a organización dos horarios para a creación dos 

materiais.

• Creación de grupos de traballo por ciclos

• Creación dun espazo dentro da páxina web do centro.

• Número de visitas aos recursos dixitais creados.

• Formación do profesorado a través de cursos no CFR

1.3. Breve xustificación do mesmo

Na 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 

establécese que a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, regula 

diferentes aspectos relacionados coa competencia dixital e a innovación 

educativa, así 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 

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. 

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 Universidade (en diante, a consellería) 
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persegue a transformación dixital dos centros educativos de Galicia como 

organizacións a fin de que sexan dixitalmente competentes nos procesos de 

ensinoaprendizaxe, 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. 

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

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

instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e 

bacharelato no curso académico 2021-2022 establécese que os centros 

docentes elaborarán no curso 2021/2022 o seu plan dixital de acordo coas 

instrucións que se diten.

1.4. Proceso de elaboración

Ao longo do curso 2021-2022, elaboramos 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. 

O procedemento a seguir foi: 

1. Realizar a análise da situación do centro a través das ferramentas para a

diagnose de situación SELFIE e Test de Competencia Dixital Docente.   (Test

CDD)  

2.  Realizar  a  diagnose  de  situación  do  centro  sobre  Debilidades,  Ameazas,

Fortalezas e Oportunidades (DAFO) que nos permitiu a análise de situación e a

definición das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e

actuacións. 

3. Elaboración do Plan Dixital 

4. No curso 2022-2023, o centro procederá a implementación efectiva do Plan

que estará sometido a un proceso de avaliación e mellora continua.

Pax 6 de 24



2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro: conectividade,

infraestruturas de voz e de datos (conexións cableadas e sen fíos).

O centro conta cunha rede de dominio @edu.xunta.gal xestionada por AMTEGA, rede

abalar  para  as  aula  EDIXGAL  e  dous  routers  de  rede  Snappet  para  uso  de  esa

ferramenta. A conectividade do centro é aceptable, xa que nas aulas a maiores da

rede wifi contase cun punto de rede. Durante este curso, habilitouse un novo punto

wifi na zona de biblioteca e en secretaria para completar os dous xa existentes.

● Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes

categorías: aulas dixitalizadas, proxecto E-Dixgal,  equipos de xestión e

administración,  uso  na  biblioteca,  equipos  para  uso  nas  salas  de

profesorado e  departamentos,  equipos  ultraportátiles  para  aula  móbil,

aulas de informática e dotacións para proxectos específicos.

No centro contáse con un canon,  pizarra  dixital  e  ordenador de aula  en todas as

clases.  A  maiores  nas  aulas  do  proxecto  Edixgal  o  alumnado  utiliza  o  seu  propio

convertible, a secretaría do centro e a sala de mestres está dotada con puntos wifi e

ordenadores.  Asemade a  biblioteca dispón  tamén de  punto  wifi  e   toma de  rede,

ordenador, catro ipad e catro dispositivos android así como un Chroma e posto de

Radio Escolar,  xestiónase a través do programa Meiga (pendente de migrar cara o

Koha). Dispoñemos tamén de catro ultraportátiles con pincho de conexión a internet

propia para emprestar ás familias que o necesiten (Programa Educa en Digital).  O

centro conta con Aula de informática con dez postos operativos

● Servizos dixitais  educativos:  servizos  corporativos ou non corporativos

que  facilitan  a  xestión  docente  (páxina  web  do  centro,  aula  virtual,

Agueiro, E-Dixgal, espazoAbalar, Abalarmóbil,…).

Como servizos dixitais educativos, o noso centro conta con páxina web 

(https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdalaxe/), aula virtual 

(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdalaxe/aulavirtual/),correo electrónico 

(ceip.dalaxe@edu.xunta.gal), proxecto E-Dixgal en 5º e 6º de EP, espazo Abalar, 

Abalarmóbil, Snappet,  proxecto Digicraft.
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● Xestión do mantemento do equipamento do centro.

Existen dous niveis de xestión do mantemento do equipamento do centro, por un lado

a nivel de centro o equipo TIC funciona dirixida polo coordinador para a solucion de

diversos problemas e posta a punto de novos equipamentos e dispositivos. 

A  nivel  de  servizos  corporativos  e  conexión  de  rede,  o  mantemento  canalízase  a

través da UAC.

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

continxencia, por exemplo).

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdalaxe/node/525

●

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria

A -Liderado
Equipo Direct. Las preguntas de esta área se centran en el papel que desempeña el 

liderazgo en la integración de las tecnologías digitales a nivel de 

centro educativo.

Profesorado
Alumnado

B- Colaboración e

redes

Equipo Direct. Esta área se centra en las medidas que los centros educativos 

pueden aplicar para promover unacultura de colaboración y 

comunicación para compartir experiencias y aprender de manera 

Profesorado
Alumnado

C- Infraestruturas e

Equipos

Equipo Direct. Las preguntas de esta área se centran en la infraestructura (p. ej., 

equipos, software, conexión a internet). Disponer de una 

infraestructura adecuada, fiable y segura puede permitir y facilitar el 

empleo de prácticas innovadoras de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación.Las preguntas de esta área se centran en la manera en 

que el centro apoya el desarrollo profesional continuo (DPC) de su 

personal a todos los niveles. El DPC puede respaldar el desarrollo y la

Profesorado

Alumnado

D- Desenvolvemento

profesional continuo

Equipo Direct. Las preguntas de esta área se centran en la manera en que el centro 

apoya el desarrollo profesional continuo (DPC) de su personal a todos

los niveles. El DPC puede respaldar el desarrollo y la integración.

Profesorado
Alumnado

E- Pedagoxía:

Apoio e Recursos

Equipo Direct.
Esta área se centra en la preparación del uso de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación 

de las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Profesorado

Alumnado

F- Pedagoxía:

Implementación na

aula

Equipo Direct.
Esta área se centra en la implementación en el aula de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, actualizando e innovando 

en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Profesorado

Alumnado

G- Prácticas de

avaliación

Equipo Direct. Esta área se refiere a las medidas que los centros podrían considerar 

para sustituir la evaluación más tradicional por un conjunto de 

prácticas más amplio. Dicho conjunto podría incluir prácticas de 

evaluación facilitadas por la tecnología centradas en el alumno o 

alumna, personalizadas y auténticas.

Profesorado

Alumnado

H- Competencias

dixitais do alumnado

Equipo Direct. Esta área estudia el conjunto de habilidades, conocimientos y 

actitudes que permiten al alumnado el uso desenvuelto, creativo y Profesorado
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crítico de las tecnologías digitales.
Alumnado

Test CDD

1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que

participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 6 9 66,7%

PROVISIONAL 2 3 66,7%

INTERINO 1 3 33,3%

SUBSTITUTO 1 3 33,3%

OUTROS 2 2 100%

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centros

Puntuación media do

test (sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do

test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia en

Galicia

75.2 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 73.3 Integrador/a (B1) 68.2 Integrador/a (B1)

PRIM. 75.3 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 1 9,3%

A2 5 41,7%

B1 4 33,3%

B2 1 8,3%

C1 1 8,3%

TOTAL 12 99.90%

2.3. Análise DAFO
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INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A
T
E
G

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 

EQUIPAMENTO

Contamos coa infraestrutura 

axeitada.

Contamos con dispositivos 

dixitais suficientes para a 

ensinanza.

O acceso a  internet é axeitado.

A asistencia técnica é a 

axeitada.

Contamos con bos dispositivos 

dixitais para a aprendizaxe.

O alumnado conta con 

dispositivos suficientes.

Os espazos físicos son 

suficientes.

Os nosos coñecementos sobre 

protección de datos son 

insuficientes.

Necesidade de bibliotecas e 

repositorios en liña.

O centro educativo non ten 

acceso a recursos dixitais en 

liña ben organizados.

PERSOAL DOCENTE

Implementación de novas 

modalidades de ensinanza.

Interese e debate sobre o uso 

da tecnoloxía.

Existencia de bos recursos 

educativos en liña.

Coñecementos suficientes para 

a creción de recursos dixitais.

Bo manexo de entornos virtuais

de aprendizaxe.

Boa comunicación coa 

comunidade educativa.

Existencia de recursos 

educativos abertos.

Programación adaptada ás 

necesidades do alumnado.

Pedagoxía que fomenta a 

creatividade.

Alta implicación do alumnado.

Necesidade de  máis tempo 

para explorar a ensinanza 

dixital.

Escasa colaboración, 

actuacións individualistas.

Dificultades para  avaliar as 

capacidades .

Dificultade para realizar unha 

retroalinetación adecuada.

Dificultade para realizar unha 

autorreflexión sobre a 

aprendizaxe.

Dificultades para  compartir 

entre alumnos o traballo.

Dificultades para a avalición 

das capacidades desenvolvidas

fora do centro.

Falta de experiencia no uso de 
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Alta colaboración do alumnado.

Realización de proxectos 

interdisciplinares.

Emprego axeitado da avaliación

dixital.

Correcta documentación da 

aprendizaxe.

Correcto empleo de datos para 

mellorar a aprendizaxe.

Promóvese a participación de 

profesorado en actividades 

formativas dentro do centro.

O profesorado participa en 

programas de 

desenvolvemento profesional.

Alta participación en DPC.

Intercambio de experiencias 

satisfactorio.

Uso correcto da aplicación de 

AbalarMobil.

A orientación e asesoramento 

interno é boa.

Valórase positivamente as 

visitas de estudio.

Valórase positivamente a 

participación en Programas 

acreditados.

O profesorado é quen de 

manexar con seguridade a 

tecnoloxía para a preparación 

de clases.

O profesorado é quen de 

manexar con seguridade a 

tecnoloxía para a impartición 

de clases.

O profesorado é quen de 

manexar con seguridade a 

tecnoloxía para 

entornos de aprendizaxe.
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retroalimentación, apoio e 

comunicación.

O profesorado inviste boa parte

do seu tempo na ensinanza 

dixital.

O profesorado emprega ao 

mesmo tempo que os seus 

compañeiros as tecnoloxías 

dixitais na súa meirande parte.

PERSOAL NON 

DOCENTE

ALUMNADO

Contamos con bos dispositivos 

dixitais para a aprendizaxe.

O alumnado conta con 

dispositivos suficientes.

Habilidades dixitais para 

diferentes materias.

Unha boa parte do alumnado 

emprega a tecnoloxía fora do 

centros con fins de 

aprendizaxe.

A meirande parte do alumnado 

dispón dun dispositivo para 

traballar casa.

A maioría  cando as leccións se 

imparten na casa son quen de 

conectarse aínda que sexa con 

axuda.

A maioría do alumnado non ten 

problemas de conectividade.

Non se considera axeitado que 

o alumnado traia o seu propio 

dispositivo.

Outorgar máis recoñecemento 

ao traballo dos demais.

Necesidade de aprender a 

codificar ou programar.

Necesidade de formación para 

resolver problemas técnicos.

Non se verifica  a calidade da 

información.

Non existe un comportamento 

responsable nin seguro.

FAMILIAS

Uso correcto da aplicación de 
Non se considera axeitado que 

Pax 12 de 24



AbalarMobil. o alumnado traia o seu propio 

dispositivo.

Baixa competencia dixital das 

familias.

OFERTA

Implementación de novas 

modalidades de ensinanza.

ORGANIZACIÓN

DO CENTRO

Desenvolvemento da estratexia

co profesorado.

Falta de sinerxias  para o 

aprendizaxe mixto.

A asistencia técnica é a 

axeitada.

Contamos con medidas 

axeitadas para identificar retos

(fenda dixital).

Os espazos físicos son 

suficientes.

Emprego axeitado da avaliación

dixital.

O centro emprega servizos 

dixitais educativos 

corporativos.

Correcta actualización da 

paxina web do centro.

O centro educativo ten unha 

comunicación regular e ben 

organizada coa Admón.

A orientación e asesoramento 

interno é boa.

Outras formacións internas 

consideráronse efectivas.

Mellorar a estratexia dixital de 

centro.

Necesidade de  máis tempo 

para explorar a ensinanza 

dixital.

O apoio para abordar retos é 

escaso (fenda dixital).

Non se considera axeitado que 

o alumnado traia o seu propio 

dispositivo.

Creación de bibliotecas e 

repositorios en liña.

Necesidade de formación para 

resolver problemas técnicos.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS
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C
A
T
E
G

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA

Contamos coa infraestrutura 

axeitada.

Contamos con dispositivos 

dixitais suficientes para a 

ensinanza.

O acceso a  internet é axeitado.

A asistencia técnica é a 

axeitada.

Os espazos físicos son 

suficientes.

Promóvese a participación de 

profesorado en actividades 

formativas dende a 

Administración Educativa.

Creación de bibliotecas e 

repositorios en liña.

O profesorado carece de tempo

para desenvolver material para

o aprendizaxe.

LEXISLACIÓN

Descoñecemento de normas 

sobre dereitos de autor e 

licenzas de uso.

O nosos coñecementos sobre 

protección de datos son 

insuficientes.

CONTORNA Contamos con medidas 

axeitadas para identificar retos

(fenda dixital).

O apoio para abordar retos é 

escaso (fenda dixital).

ANPA

OUTRAS ENTIDADES

Escasa colaboración, 

actuacións individualistas.

Falta de sinerxias  para o 
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aprendizaxe mixto.
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3. Plan de Acción

Con independencia  das  necesidades  ou propostas  de  mellora  suxeridas,  en

cada curso escolar o Plan de Acción deberá ter en conta os recursos materiais e

humanos.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

O Plan de Acción levouse a cabo a partir da análise DAFO e establecéronse os

seguintes  obxectivos  específicos,  medibles,  alcanzables,  relevantes  e

axustados a un marco temporal que queremos conseguir. Os obxectivos están

contextualizados nas áreas de mellora en relación coas do marco DigCompOrg.

Para cada un dos obxectivos concretáronse uns indicadores e os seus valores

de partida e de chegada e se determinaron as accións para conseguir cada

obxectivo, elixiuse ós responsables das mesmas, acordouse a temporización e

determináronse os recursos necesarios. 

Para  cada  obxectivo  cumprimentouse  unha  táboa  que  se  adxunta  a

continuación que recolle esta información.
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Táboa 1: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro

“Área/s de mellora”: Pedagoxía: apoios e recursos
1. OBXECTIVO 

(1): Creación dunha biblioteca de recursos dixitais e repositorios en liña.  Acadado

              
RESPONSABLE: Xefa de estudos Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de recursos dixitais creados, compartidos e clasificados de forma ordenada.

Valor de partida 
(3) 3 recursos dixitais creados e compartidos

Valor previsto e 
data (4) 12 recursos dixitais creados e compartidos. 30 de xuño de 2023

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: 
Formación do 
profesorado a 
través dun 
PFPP de 
creación de 
recursos 
dixitais.

Coordinador PFPP 30 de decembro de 
2022

- Humanos en colaboración 
co CFR
- Equipamento informático
- Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: 
Creación de 
grupos de 
traballo por 
ciclos

Coordinador do plan
de formación do 
profesorado

15 de setembro de 
2022

- Humanos
- Equipamento informático
- Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: 
Creación de 
recursos 
dixitais.

Responsables de 
ciclos 30 de xuño de 2023

- Humanos
- Equipamento informático
- Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado
2. OBXECTIVO 

(1):
Aprender a codificar ou programar para poder implementar os Polos Creativos con éxito no centro para 
todo o alumnado.

 Acadado

              
RESPONSABLE: Xefa de estudos, coordinador TIC e equipo TIC Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de tarefas integradas na programación de aula realizadas a través da robótica.

Valor de partida 
(3)

0 tarefas integradas na programación

Valor previsto e 
data (4)

8 tarefas integradas na programación 30 de xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)
RESPONSABLES

(6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

AO2.1: 
Formación do 
profesorado a 
través dun 
PFPP de 
robotica.

Coordinador PFPP 30 de decembro de 
2022

- Humanos en colaboración 
co CFR
- Equipamento informático
- Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: 
Creación de 
grupos de 
traballo por 
ciclos

Coordinador do plan
de formación do 
profesorado

15 de setembro de 
2022

- Humanos
- Equipamento informático
- Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente

A02.3: 
Creación de 
tarefas 
integradas a 

Responsables de 
ciclos

30 de xuño de 2023 - Humanos
- Equipamento informático
- Software específico.

Realizada

Pax 18 de 24



través da 
robótica.

“Área/s de mellora”: Liderazgo / Outras áreas
3. OBXECTIVO 

(1):
Distribuir o tempo do horario de permanencia no centro para elaborar material para a aprendizaxe 
(recursos, dixitais, tarefas integradas...)

 Acadado

              
RESPONSABLE: Equipo directivo Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de horas adicadas a elaboración de material dixital.

Valor de partida 
(3)

0 horas adicadas a elaboración de material dixital.

Valor previsto e 
data (4)

15 horas adicadas a elaboración de material dixital no curso. 30 de setembro de 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)
RESPONSABLES

(6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

AO3.1: 
Establecer na 
PXA a 
organización 
dos horarios 
para a creación
dos materiais.

Xefa de estudos 10 de setembro de 
2022 - Humanos.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Coordinador do plan 15 de setembro de - Humanos Realizada
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Creación de 
grupos de 
traballo por 
ciclos

de formación do 
profesorado

2022 - Equipamento informático
- Software específico.

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: Outras áreas
4. OBXECTIVO 

(1):
Organizar e utilizar todos os recursos dixitais creados no centro de maneira que garanta o acceso a toda a
comunidade educativa.

 Acadado

              
RESPONSABLE: Coordinador TIC e equipo TIC Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Porcentaxe da utilización polo profesorado do espazo creado

Valor de partida 
(3)

0%

Valor previsto e 
data (4)

Máis do 75% 30 de outubro de 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5)
RESPONSABLES

(6)
DATA PREVISTA FIN

(7)
RECURSOS NECESARIOS

(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9)

ESTADO (10)

AO4.1: 
Creación dun 

Equipo TIC 30 de decembro de 
2022

- Humanos en colaboración 
co CFR
- Equipamento informático

Realizada

Aprazada
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espazo dentro 
da páxina web 

Pendente

AO4..2: Número 
de visitas aos 
recursos dixitais 
creados.

Equipo TIC 30 de xuño de 2022
- Humanos.
- Equipamiento informático

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”: Infraestruturas e equipamento.
5. OBXECTIVO 

(1):
Valorar a necesidade  de formación para resolver problemas técnicos ou de utilización dos entornos 
virtuais de aprendizaxe.

 Acadado

              
RESPONSABLE: Coordinador TIC e equipo TIC Non 

acadado
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Porcentaxe de profesorado que precisa formación para resolver problemas técnicos ou de utilización dos entornos virtuais 
de aprendizaxe.

Valor de partida 
(3) 20% do profesorado

Valor previsto e 
data (4)  0% do profesorado 30 de xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES
(6)

DATA PREVISTA FIN
(7)

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN
(9) ESTADO (10)

AO5.1: 
Formación do 
profesorado a 
través de 
cursos no CFR

Coordinador 
EDIXGAL

30 de outubro de 
2022

- Humanos en colaboración 
co CFR
- Equipamento informático
- Software específico.

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Os centros educativos temos unhas necesidades especiais en canto a equipamento 

informático e servizos IT. 

A selección dos dispositivos cos que imos traballar tanto o profesorado como o 

alumnado é fundamental para a dixitalización do centro.

A adquisición, distribución e mantemento esixe esforzos técnicos e económicos 

maiores. Dada a súa relevancia e complexidade, son xustamente estas dimensións 

educativas as que normalmente resultan ser máis estudiadas; a infraestructura, en 

cambio, asúmese como un dato, que cada certo tempo debe ser actualizada de 

acordo ás novidades que ofrece o mercado e que debe estar sempre mellorándose. No

noso centro consideramos necesario:

• Crear un software Académico nos cursos que non pertencen á rede Edixgal co 

fin de compartir e enriquecerse ao longo dos cursos.

• Crear un software de Xestión Contable co fin de facilitar o traballo da secretaría.

• Poñer en marcha programas de xestión de equipo e traballo remoto para 

facilitar o traballo docente dende os seus fogares.

• Mellorar o sistema de comunicación AbalarMobil,  aínda que non depende do 

centro resulta unha necesidade mellorar a comunicación familia-escola.

• Mellorar a conectividade wifi do centro, xa que semanalmente temos problemas

de conexión nalgunha aula ou espazo.

• Renovar o equipamento informático da maioría das aulas, xa que algúns 

equipos dan problemas por ser antigos e atoparse obsoletos, tanto os ordenadores 

como os cañóns e as pantallas dixitais interactivas, polo menos as pantallas e cañóns 

que teñen máis de dez anos e non son funcionais actualmente.

• Dotar de pantalla dixital interactiva e cañón á biblioteca e ao laboratorio por 

non dispor de ningunha e resultar necesaria.

• Instalar unha mesa interactiva na biblioteca para facilitar a introducción de 

contidos, a colaboración e o manexo do alumando coas TIC.

• Dotar ao centro dunha impresora 3D para que o alumnado poida coñecer o seu 

funcionamento, a creación de proxectos e poder valorar e apreciar o resultado final.

• Instalar un dispositivo que permita reproducir fotografías para mostrarlle ao 

alumnado as actividades levadas a cabo a nivel de centro.

• Instalar un equipo de son e iluminación no espazo do centro destinado ás 



conmemoracións e representacións que facilitaría a convivencia e a vida diaria co fin 

de mellorar a linguaxe, a comprensión e a expresión así como a relación no centro.

4. Avaliación do plan

[- Polo que se refire á avaliación procesual, a frecuencia da avaliación dependerá dos

propios obxectivos establecidos no Plan Dixital, a maioría serán unha vez ao trimestre

pero nalgúns casos moi concretos pode que se faga cada un ou dous meses, sempre

indicando o grado de consecución dos mesmos.

- No tocante á avaliación final os instrumentos da mesma virán definidos polos propios

obxectivos, como mínimo farase unha vez ao ano na que se incluirá a valoración do 

logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

5. Difusión do plan

O Plan Dixital difundirase entre a comunidade educativa a través da web do centro

despois de ser informado o claustro de mestres e mestras e aprobado no Consello

Escolar.
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