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1.Introdución 

 

1.1. Datos básicos do centro 

 

- Identificación: 

O CEIP Manuel Respino está situado nunha zona do rural da provincia de Ourense, 

concretamente na vila de A Rúa, que é cabeceira do Concello e que podemos considerar 

de nivel socio-económico e cultural medio-baixo. 

Xeográficamente, este Concello está situado na parte oriental da provincia, nunha zona 

de montaña con núcleos de poboación dispersos entre sí e pouco poboados cunha escasa 

infraestructura, poucos servizos públicos e próximo á CCAA de Castela e León. 

Trátase dun Concello rural cunha poboación de entorno aos 5.000 habitantes no que 

conviven dous centros educativos. 

O número de alumnos matriculados no centro durante o presente curso académico 

2021/22 ascende a un total de 192 alumnos, dos cales 43 están matriculados nas tres 

unidades coas que conta o centro na Etapa de Educación Infantil e 149 nas oito unidades 

da Etapa de Educación Primaria. 

En canto ao profesorado o centro cun total de 20 mestres dos cales 12 teñen destino 

definitivo no centro e 8 teñen destino provisional. 

Outros datos de interese son os que a continuación se relacionan: 

 - Código do centro: 36011755 

- Enderezo: Avenida de Vilela 34, 32350, A Rúa de Valdeorras (Ourense) 

- Teléfono e Fax: 988310631 

- Correo electrónico: ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal 

- Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino 

Coa elaboración deste Plan Dixital o centro aspira a conseguir no prazo de dous cursos 

unha mellora nos procesos educativos e de xestión tales como a avaliación e o seguimento 

educativos, mellorar os apoios e reforzos aos alumnos con necesidades específicas de 

apoio educativo, promover unha cultura de comunicación aberta e eficaz con todos os 

membros da comunidade, aumentar a competencia dixital do profesorado e do alumnado 

e por último, pero non menos importante, crear hábitos e comportamentos responsables, 

seguros e de respecto no uso das tecnoloxías. 

 

mailto:ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino
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1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución do PD ao Proxecto 

Educativo do Centro. 

 

O Plan Dixital de Centro debe ser un documento que encaixe no contexto institucional 

máis amplo que vén recollido noutros documentos institucionais, como o Proxecto 

Educativo de Centro e ambos deben estar en total consonancia, é dicir, deben ser 

complementarios. 

Desta forma, o Plan Dixital pódese considerar como unha especie de plan estratéxico do 

centro, determinando a misión, visión, valores e estratexia do centro escolar para 

desenvolver un proceso de cambio dixital con iniciativas a curto e medio prazo cuxa 

viabilidade teremos que valorar atendendo aos obxectivos e recursos. 

Do mesmo xeito que o PEC, o Plan Dixital someterase á avaliación e aprobación por parte 

do Claustro e o Consello Escolar do centro ao comezo de cada curso escolar. 

O plan dixital do CEIP Manuel Respino é pois unha ferramenta de planificación integrada 

tanto no Proxecto Educativo como nas sucesivas Programacións Xerais Anuais e que 

busca o desenvolvemento do tratamento da información e competencia dixital e a 

integración das TIC como ferramenta didáctica nos procesos de ensino-aprendizaxe. 

Deste mesmo xeito, queda tamén enmarcado nas propostas realizadas no actual “Plan de 

Dinamización das TIC” do centro, incluído no mencionado Proxecto Educativo de centro, 

e que se tivo como referencia á hora de elaborar certos aspectos do presente Plan, de 

modo que conteña todas as finalidades nel sinaladas. 

Tanto a Pogramación Xeral Anual do vindeiro curso, así como Proxecto Educativo, que 

terá que ser reelaborado, para adaptarse á LOMLOE, contemplarán as indicacións feitas 

no presente Plan Dixital, que se desenvolverá nas seguintes páxinas. 

 

1.3. A Competencia Dixital na comunidade educativa. 

 

Hoxe en día é tan necesario dominar as ferramentas básicas destas “novas tecnoloxías” 

como saber ler, escribir e contar e a necesidade de analizar as vantaxes e inconvintes do 

seu uso desde a perspectiva do proceso de ensino aprendizaxe. Para conseguir que a 

incorporación plena das TIC no centro sirva de maneira decidida para mellorar o proceso 

de ensino aprendizaxe, é necesario adoptar unha serie de medidas que van máis aló da 

dotación de recursos e teñen que ir acompañadas de políticas de formación do profesorado 

e de elaboración de materiais, en distintos soportes, para desenvolver ao máximo as súas 
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potencialidades. É por iso que este plan vai dirixido a todos os integrantes da Comunidade 

Educativa do centro. 

O grao de desenvolvemento da Competencia Dixital no alumnado do centro é moi 

variado. Na etapa educativa de Educación Infantil o alumnado fai uso do TIC de maneira 

manipulativa, para reforzar contidos e actividades traballadas na aula, do mesmo xeito 

que nos primeiros niveis de Educación Primaria, necesitando unha supervisión e/ou 

acompañamento por parte do profesorado e familias. 

No segundo ciclo de Educación Primaria, o uso que fan das TIC é de procura, selección 

e creación de información.  O alumnado de cursos superiores é máis autónomo, sendo 

capaces de buscar, seleccionar e crear información, entrar en plataformas dixitais de 

maneira autónoma, compartir contido con outros compañeiros e compañeiras, presentar 

tarefas, e nalgúns casos son capaces de solucionar problemas técnicos que xurdan na aula, 

con relación a dispositivos. 

A Competencia Dixital das familias, a nivel xeral é básica: saben navegar e buscar 

información, comunicarse en redes sociais, etc. Acceden a ligazóns para realizar 

entrevistas co profesorado, enviar e-mail para comunicarse co centro, etc. A gran maioría 

accede a Internet a través dos seus dispositivos móbiles. Falta consolidar o acceso á 

páxina web do centro e o uso de APP postas a súa disposición como AbalarMobil. 

Carecen de estratexias básicas para acompañar aos seus fillos e fillas na nova cultura 

dixital e posúen un descoñecemento de uso seguro e responsable para desenvolverse na 

rede. 

Á alta porcentaxe de familias que teñen unha baixa competencia dixital agrávase, nalgúns 

casos, polas súas condiciones socio-económicas, non dispondo de recursos e ferramentas 

TIC máis elementais. Hai unha porcentaxe de alumnado que non dispón de equipos 

adecuados para acceder a internet desde os seus fogares, sendo pouco valorado por parte 

das familias como uns recursos educativo imprescindible máis.  

Todo isto indícanos que o nivel educativo que existe en canto á competencia dixital é 

medio-baixo, creando a chamada fenda dixital, o que reforza o noso afán de involucrar a 

toda a comunidade educativa no desenvolvemento deste Plan Dixital. 

 

1.4. Breve xustificación do mesmo 

 

A Lei Orgánica 2/ 2006 de 3 de maio de Educación [LOE], modificada pola Lei Orgánica 

3/ 2020 de 29 de decembro [LOMLOE] establece no seu artigo 2. l) como un dos fins do 
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sistema educativo español, a capacitación para garantir a plena inserción do alumnado na 

sociedade dixital e a aprendizaxe dun uso seguro dos medios dixitais e respectuoso coa 

dignidade humana, os valores constitucionais, os dereitos fundamentais e, 

particularmente, co respecto e a garantía da intimidade individual e colectiva. 

Así mesmo, no seu artigo 19, dispón como un dos seus principios pedagóxicos que, sen 

prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das áreas da etapa, a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, a competencia dixital, o 

fomento da creatividade, do espírito científico e do emprendemento traballaranse en todas 

as áreas. 

No artigo 102, con respecto á formación permanente recolle que as Administracións 

educativas promoverán a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación e 

a formación tanto en dixitalización como en linguas estranxeiras de todo o profesorado, 

independentemente da súa especialidade, establecendo programas específicos de 

formación nestes ámbitos. 

O artigo 111bis, establece diferentes aspectos sobre as Tecnoloxías da Información e a 

comunicación no proceso de ensino -aprendizaxe e no artigo 121di que o Proxecto 

Educativo Centro recollerá así mesmo a estratexia dixital do centro, de acordo co 

establecido no artigo 111 bis.5. 

O Real Decreto 126/2014 polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria 

no seu artigo 2 recolle a Competencia Dixital como unha das competencias crave. No 

artigo 7. i) fixa como un dos obxectivos da Educación Primaria, iniciarse na utilización, 

para a aprendizaxe, das Tecnoloxías da Información e a Comunicación desenvolvendo un 

espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

O artigo 10.1, que recolle os elementos transversais contempla que, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa, a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en 

todas as materias. 

No ámbito autonómico o Decreto 105/2014 establece no seu artigo 3 os obxectivos da 

etapa de Educación Primaria entre os que destacamos o seguinte: i) Iniciarse na 

utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

Outra lexislación de referencia para a elaboración do Plan Dixitial é a que a continuación 

se relaciona: 



 

7 
 

- 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. 

- 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. 

Este Plan Dixital de Centro propón recoller as actuacións para mellorar a competencia 

dixital do Centro e de todos os sectores da comunidade educativa. O proceso de 

desenvolvemento e difusión das tecnoloxías é imparable. Tanto para a mellora dos 

procesos educativos que ocorren fóra ou dentro da aula, como para aqueles procesos que 

contribúen a que os centros educativos cumpran a súa función formativa, consolidáronse 

xa unha serie de recursos, ferramentas e servizos. Por este motivo é necesario que 

abordemos a tecnoloxía desde unha perspectiva máis global, entendendo o Centro como 

a unidade de transformación e deseñando plans de mellora que poidan ser desenvoltos co 

impulso do equipo directivo do Centro. 

Os centros educativos formamos parte dun mundo en cambio permanente e dunha 

sociedade e mercado laboral cada vez máis dixitalizado e por eles debemos dar respostas 

a estas necesidades e demandas da sociedade e mercado laboral para poder formas 

cidadáns do futuro coas competencias necesarias para desenvolverse nunha contorna 

dixitalizada. O uso da tecnoloxía é necesario nas diversas prácticas que teñen lugar nunha 

organización escolar, desde as relacións coas cuestións organizativas até os procesos de 

ensino e aprendizaxe. 

É evidente que, para asegurar a igualdade social, a mellora das condicións de vida de 

comunidades e persoas, a educación é un recurso clave.  

A necesidade dunha transformación dos sistemas de educación e formación que garanta 

a adquisición de competencias dixitais e permita aproveitar as oportunidades é 

fundamental. 

É necesario que as organizacións educativas revisen as súas estratexias co obxectivo de 

mellorar a súa capacidade para promover a innovación e sacar o máximo partido das 

tecnoloxías da información e comunicación, e dos recursos dixitais; faise necesario que o 

sistema educativo dea resposta á realidade social e inclúa un enfoque da competencia 
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dixital máis moderno e amplo, acorde coas recomendacións europeas relativas ás 

competencias clave para a aprendizaxe permanente. 

O plan dixital de centro debe ser un instrumento de planificación que está integrado no 

Proxecto Educativo, co fin de desenvolver a competencia dixital da comunidade 

educativa, promover a innovación e sacar o máximo partido das tecnoloxías da 

información e comunicación, e dos recursos educativos dixitais. Neste Plan participan 

todos os sectores da comunidade educativa de modo que se converte nun proxecto 

compartido mediante o cal se pretende: 

- Avaliar a situación do noso Centro educativo con relación ao uso do TIC para poder 

deseñar e emprender un proceso de transformación no Centro. 

- Recoñecer o Plan Dixital de Centro como un recurso clave para a planificación da 

estratexia dixital. 

- Transformar o Centro educativo nunha organización que aprende, sendo só posible se é 

unha organización dixitalmente competente. 

Debemos ter en conta que durante o proceso de elaboración deste documento, nos 

atopamos nunha transición na aplicación de dúas normativas educativas, LOMCE e 

LOMLOE. Será esta última aquela na que se comeza a aplicar este plan. Por este motivo 

tivéronse en conta os aspectos relacionados coa Competencia Dixital establecidos en 

ámbalas dúas normativas, pero especialmente na segunda. Do mesmo xeito, aínda que no 

momento da elaboración deste documento, os currículos LOMLOE de Galicia non se 

atopaban oficialmente presentados, si se tiveron en conta as consideracións feitas nos 

borradores dos mesmos, tanto para a Educación Infantil como para Educación Primaria, 

nos aspectos relacionados coa Competencia Dixital. 

 

1.5. Proceso de elaboración 

 

O proceso organizativo para a elaboración deste plan, encadrouse dentro dunha das liñas 

de actuación do Plan de Formación Permanente do Profesorado no centro, constituíndose 

un seminario no que participou gran parte do profesorado do centro.  

Independentemente do exposto con anterioridade, a practica totalidade dos membros do 

claustro de mestres formaron parte activa do equipo que deseñou e elaborou este 

documento.  

Para a elaboración do Plan Dixital de centro tomouse como referencia o establecido no 

Artigo 3º da Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e 
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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. 

O procedemento a seguir foi o seguinte: 

1º Levouse a cabo a análise da situación do centro a través das ferramentas para a diagnose 

de situación SELFIE e Test de Competencia Dixital Docente. 

Para a diagnose da situación en relación a competencia dixital, o centro empregou a 

ferramenta de autoavaliación SELFIE, desenvolta pola Comisión Europea ao abeiro do 

Marco Europeo para Organizacións Educativas Dixitalmente Competentes 

(DigCompOrg), coa finalidade de obter en liña un informe de autoavaliación do centro 

(informe SELFIE).  

Posteriormente, o profesorado realizou o test CDD baseado no marco DigCompEdu desde 

o seu perfil persoal. Este test permitiu obter un Informe Individual coa valoración global 

do seu nivel competencial (A1- C2), polas áreas deste Marco e devolveu un detallado 

feedback. Así mesmo, xerouse un Informe de Centro, xa que máis do 20% do profesorado 

do centro o completou dito test, a fin de mostrar resultados que foran representativos.  

A continuación levouse a cabo a diagnose de situación do centro. A partir do Informe 

SELFIE, o centro xerou un informe sobre Debilidades, Ameazas, Fortalezas e 

Oportunidades (DAFO) que lle permitiron a análise de situación e a definición das liñas 

fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e actuacións. Por outra banda, o 

Informe Individual do test CDD permitiu ao centro educativo avanzar nas competencias 

profesionais docentes relacionadas co ámbito dixital, permitindo planificar unha 

formación persoal que atenda ao nivel de partida de cada docente. 

En canto as pautas para a elaboración do Plan Dixital, este elaborouse en base a 

información recollida do informe de análise da situación do centro e de acordo coa 

estrutura que se recolle no anexo da mencionada con anterioridade resolución. 

A temporalización do proceso de elaboración do plan foi a seguinte: 

- Durante o primeiro e  parte do segundo trimestre do curso 2021-2022, o centro levou a 

cabo a análise de situación mediante a ferramenta de autoavaliación SELFIE e o test 

CDD, para poder iniciar a fase de diagnose e o deseño e elaboración do Plan Dixital.  

- No terceiro trimestre do curso 2021-2022, procedeuse á elaboración do Informe DAFO, 

á elaboración dos obxectivos do Plan de Acción e finalmente á elaboración de cada un 

dos apartados que forman parte do Plan Dixital.  
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O profesorado involucrado na elaboración do plan contou en todo momento co 

asesoramento e orientación dos membros do Equipo ADIX do ámbito do Barco de 

Valdeorras no que formos enmarcados. 

Finalemente o Plan Dixital foi presentado e aprobado polo consello escolar, unha vez 

oído o claustro.  

De cara ao vindeiro curso académico 2022-2023, o centro procederá a implementación 

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

 

2.Situación de partida 

 

2.1. Servizos dixitais e mantemento dispoñible 

 

O centro conta coa seguinte infraestrutura, equipamento e servizos dixitais: 

- Infraestrutura dixital: 

- O Centro conta cunha rede LAN cableada que chega a tódalas dependencias 

da mesma, que contan con, alomenos, un conector de parede para a conexión por 

cable. 

- O centro conta tamén con dúas redes WIFI que dan cobertura á totalidade do 

centro aínda que nalgunhas dependecias do mesmo o sinal da rede é escasa o 

que impide unha navegación de calidade. Unha delas denominada 

“edu.xunta.gal” con SSID oculto e contrasinal, que permite a conexión a 

calquera usuario da comunidade escolar, que conte cos datos de acceso. A outra 

rede inarámica, correspóndese coa rede “Abalar”, á poden conectarse os equipos 

E-dixgal do alumnado, profesorado e aula, así como o profesorado coas súas 

credenciais de acceso corporativas (edu.xunta.gal) en calquera equipo. 

- No armario de comunicacións, ademais dos respectivos RAC para as redes 

mencionadas, cóntase cun servidor de rede denominado “Servidor Abalar”,o cal 

forma  parte do equipamento das aulas E-Dixgal (Abalar). Este ademais de 

ser servidor de contidos cumpre as funcións de NAT para a citada rede wifi E-

Dixgal. 

- Equipamento dixital: 
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A pesar de que nos últimos anos o centro, xunto coa Consellería de Cultura, Educación, 

Formación Profesional e Universidades realizaron un esforzo importante na mellora da 

dotación de equipos informáticos e audiovisuais, proxectores, altofalantes e pantallas, o 

centro sigue presentando bastantes deficiencias. 

Todas as aulas das diferentes titorías da Etapa de Educación Primaria están dotadas con 

computador portátil (obsoleto nalgúns casos) proxector, PDI e altofalantes. 

Destacamos a participación do alumnado do terceiro ciclo de Educación Primaria no 

Proxecto E-Dixgal que proporciona equipos informáticos portátiles ao alumnado e 

profesorado que imparte docnecia no ciclo, así como tamén destacamos a participación 

no Proxecto “Digicraft no teu centro” que dota ao centro con diferentes kits con 

equipamento TIC. 

Por outra parte, as aulas das titorías da etapa de Educación Infantil están todas dotadas 

con equipos informáticos de sobremesa, proxector, PDI e altofalantes, agás unha das aulas 

que non conta con ningún tipo de equipamento informático. 

A aula de informática está equipada con equipos totalmente desactualizados, obsoletos o 

que impide que o alumnado do centro faga uso da mesma. 

As aulas de atención ao alumnado con NEAE non contan con ningún tipo de equipamento 

informático. 

A sala de mestres está equipada con dous ordenadores de sobremesa e fotocopiadora en 

rede, impresora, escáner e altofalantes. 

O despacho do Equipo Directivo está equipado con tres ordenadores de sobremesa, tres 

impresoras multifunción e altofalantes. 

A biblioteca do centro está equipada cun ordenador de sobremesa, tres ordenadores 

portátiles e tablets. 

 

- Servizos dixitais: 

O centro participa, desde fai moitos anos, no proxecto “Webs dinámicas”, da  

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades polo que 

conta con: 

     - Páxina web (Drupal). 

     - Galería fotográfica (Copermine). 

     - Aula Virtual (Moddle). 

Como centro E-Dixgal, contamos cun Espazo Virtual de Aprendizaxe (EVA), ofer-

tado polo citado proxecto, accesible no enderezo: https://eva.edu.xunta.gal 

https://eva.edu.xunta.gal/
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Os membros da comunidade educativa teñen acceso tamén ó uso doutras ferramen-

tas corporativas como son: AbalarMóbil, AbalarPro, Espazo Abalar, Abalar Box, 

Agueiro, correo corporativo, Falamos... así como a Webex como sistema de vídeo-

conferencias. 

O mantemento do equipamento dixital do Centro proporcionado pola consellería faise 

a través da UAC (Unidade de Atención a Centros) e corre a cargo de empresas contra-

tadas pola propia administración. 

No caso do equipamento mercado polo propio centro, o mantemento deste corre a 

cargo, nun primeiro momento, do coordinador TIC e do coordinador E-Dixgal 

quen, no caso de non poder solventalo tramita a reparación no correspondente ser-

vizo técnico. 

No caso do equipamento correspondente ó proxecto Edixgal, o mantemento deste 

corre a cargo do “Soporte Premium”, sendo o coordinador E-Dixgal o responsable de 

facer os trámites pertinentes ante o servizo. No caso dos equipos do alumnado, se 

ben as familias son as responsables de facer esa tramitación, desde o centro ofré-

cese orientación e mediación na comunicación co soporte de ser preciso. 

 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

 

As fontes empregadas para a elaboración do informe DAFO foron o cuestionario SELFIE 

e o Test CDD. 

Pero para realizar unha análise exhaustiva da situación xeral do centro respecto das TIC 

utilizamos a ferramenta SELFIE (cuxas siglas en inglés significan «reflexión persoal 

sobre unha aprendizaxe efectiva mediante o fomento da innovación a través de 

tecnoloxías educativas») é unha ferramenta deseñada para axudar aos centros escolares a 

integrar as tecnoloxías dixitais na docencia, a aprendizaxe e a avaliación. SELFIE ten 

unha base sólida de investigación e desenvolveuse sobre a base do marco da Comisión 

Europea relativo á promoción da aprendizaxe na era dixital nas institucións 

educativas. 

SELFIE recolle, de forma anónima, as opinións do alumnado, o profesorado e o persoal 

directivo dos centros educativos sobre o modo en que se utiliza a tecnoloxía no centro. 

Sobre a base desta información, a ferramenta xera un informe, unha instantánea (un 

«SELFIE») dos puntos fortes e débiles do uso da tecnoloxía que fai o centro educativo. 
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Un resumo do informe aplicado ao noso Centro expómolo a continuación facendo 

referencia á puntuación media das respostas obtidas por cada grupo para cada unha das 

oito áreas: 

ÁREAS GRUPOS 

ENSINANZAS 

EP E.S.O. Bac. F.P. 
Post 
sec. 

A. Liderado 
 3’3     

 3’4     

      

B. Colaboración e 
redes 

 3’1     

 2’7     

 4’2     

C. Infraestruturas e 
equipos 

 3’2     

 3’3     

 3’9     

D. Desenvolvemento 
profesional continuo 

 3’3     

 3’4     

      

E. Pedagoxía: 
Apoios e recursos 

 3’6     

 3’7     

      

F. Pedagoxía: 
Implementación na 
aula 

 3     

 3’3     

 3’4     

G. Prácticas de 
avaliación 

 3’1     

 2’6     

      

H. Competencias 
dixitais do 
alumnado 

 3’2     

 3’1     

 4’4     

 

A continuación facemos unha breve análise dos resultados obtidos en cada unha das áreas: 

 

 
 

Os datos son loxicamente medios-baixos xa que mediante este proceso estamos a comezar 

a estratexia dixital do centro. A nosa finalidade é involucrar ao profesorado na creación 

deste plan. Tanto o equipo directivo actual como os equipos directivos anteriores sempre 

apoiaron a innovación, pero é o momento de crear un plan que abarque as ideas de todos 

para remar nunha única dirección.  
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A través da creación do Plan Dixital buscamos comezar un debate do uso da tecnoloxía 

no centro. Por outra banda, a comunicación ao exterior realízase a través da web de centro 

e de aplicacións postas a disposición do profesorado por parte da Consellería de Cultura, 

Educación, Formación Profesional e Universidades, pero debe afianzarse e consolidarse 

o seu uso. 

 


Segundo os datos que podemos ver, o centro conta cunha infraestructura de rede e de 

equipos máis que suficiente. Á hora de proceder á análise deste último dato hai que ter en 

conta que o cuestionario SELFIE foi cuberto tan so por alumno do terceiro ciclo de 

Educación Primaria, alumnado inmerso no Proxecto E-Dixgal que proporciona equipos 

informáticos portátiles a cada alumno. Si no cuestionario participara o resto de alumnado 

de Educación Primaria os resultados obtidos estarían moi por debaixo dos obtidos xa que 

o número de equipos cos que conta o centro non satisface as necesidades do alumnado. 

Da análise destes datos tamén se extrae que ebemos mellorar na asistencia técnica e na 

protección de datos.  

 


A través da elaboración do Plan Dixital debemos chegar a un consenso sobre as 

ferramentas a utilizar e isto mostraranos o camiño da formación necesaria. 

Vemos tamén necesario crear un lugar e/ou momento para o intercambio de experiencias 

de éxito entre o profesorado do centro.  
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Podemos observar que neste apartado o profesorado é capaz de buscar recursos en liña, 

pero debemos fomentar a adaptación e creación dos mesmos, así como a creación dun 

banco para recompilalos. 

O uso de EVA resulta mellorable, seguramente debido a que o seu uso se debe limitar ao 

3er ciclo de primaria. 

En canto á comunicación, a implementación do plan debe dar un impulso definitivo. 



 


Segundo os datos, observamos que o profesorado propón actividades colaborativas 

dixitais para o seu alumnado, pero detectamos carencias á hora de aplicar novas 

metodoloxías que fomenten a creatividade e a interdisciplinariedade 

. 

 
Sen dúbida este é a área da dimensión pedagóxica donde maior marxe de mellora 

encontramos. El uso de EVA e Microsoft teams pode axudar a paliar estas carencias. 



 
 

Vemos claramente que a comunicación é a parte que máis e mellor se traballa, atopando 

máis dificultades na seguridade e recoñecemento da propiedade intelectual. A 

verificación da información e a produción de contido dixital tamén deben recibir un 

impulso por parte do centro. 
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Por outra parte o Test CDD aporta información sobre a competencia dixital docente que 

é de gran relevancia e a cal se debe facer referencia. Esta información é a que a 

continuación se relaciona: 

- Participación segundo perfil do profesorado: 

 
 

Nº profesorado que participa Nº profesorado total % de participación 

Definitivo 9 11 81,8% 

Interino 4 4 100% 

Outros 1 1 100% 

Provisional 3 4 75% 

Substituto 2 3 66,7% 

 
- 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 

CENTRO 71,4 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1) 

 

- 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 competen cia  
en Galicia 

Inf. 60,5 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1) 

Pri. 74 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1) 

 

- Distribución do profesorado por niveis: 

 Total profesorado no nivel de 
competencia 

% de profesorado participante 
neste nivel 

Explorador/a   (A2) 8 42,1% 

Integrador/a (B1) 7 36,8% 

Experto/a (B2) 4 21,1% 

TOTAL 19 100 % 

 

2.3. Análise DAFO 
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Grazas á detección da fotografía do centro realizada a través da ferramenta SELFIE, que 

nos proporciona un informe da situación, procedeuse a realización da análise DAFO. 

DAFO é unha ferramenta de análise que estuda as características internas (debilidades e 

fortalezas) e externas (ameazas e oportunidades). 

Este é o resultado da análise levada a cabo neste centro: 

 

Área 
A. Liderado. 

Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

A1. Estratexia dixital. 2,9  X   

A2. Desenvolvemento da estratexia co profesorado. 3,4  X   

A3. Novas modalidades de ensinanza. 3,5 X    

 

Área 
B. Colaboración e redes. 

Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

B1. Avaliación do proceso. 3  X   

B2. Debate sobre o uso da tecnoloxía. 3,4  X   

B3. Colaboracións. 2,8   X  

 

Área 
 C. Infraestruturas e equipos 

Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

C1. Infraestrutura. 3,5    X 

C2. Dispositivos dixitais para a ensinanza. 3,3 X    

C3. Acceso a internet. 3,7    X 

C7. Protección de datos. 2,8 X    

C8. Dispositivos dixitais para a aprendizaxe. 2,9 X    

C5. Asistencia técnica. 3,7   X  

 
 

Área D. Desenvolvemento profesional continuo Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

D1. Necesidade de DPC. 3,3 X    

D2. Participación en el DPC. 3,3    X 

D3. Intercambio de experiencias. 3,3 X    
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Área E. Pedagoxía: apoios e recursos. Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

E1. Recursos educativos en liña. 4,2    X 

E2. Creación de recursos dixitais. 3,5  X   

E3. Emprego de EVA. 3,1  X   

E4. Comunicación coa comunidade educativa. 3,8  X   

 
 

Área F. Pedagoxía: Implementación na aula. Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

F1. Adaptación ás necesidades do alumnado. 3,4  X   

F3. Fomento da creatividade. 3,1  X   

F4. Implicación do alumnado. 3,5  X   

F5. Colaboración do alumnado. 2,5 X    

F6. Proxectos interdisciplinares. 2,7 X    

 
 

Área G. Prácticas de avaliación. Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

G1. Avaliación das capacidades. 3 X    

G3. Retroalimentación axeitada. 2,8 X    

G5. Autorreflexión sobre a aprendizaxe. 2,8 X    

G6.Comentarios a outros alumnos sobre o seu traballo. 2,9 X    

 
 

Área H. Competencias dixitais do alumnado. Puntuación de 

referencia 
3 

Aspecto Puntuación D F A O 

H1. Comportamento seguro. 3,7    X 

H3. Comportamento responsable. 3,7  X   

H4. Verificar a calidade da información. 3,4    X 

H6. Outorgar recoñecemento ao traballo dos demais. 3,3    X 

H7. Creación de contidos dixitais. 2,7   X  

H8. Aprender a comunicarse. 3,3    X 
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DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Novas modalidades de ensinanza. 

- Dispositivos dixitais para a ensinanza. 

- Protección de datos. 

- Dispositivos dixitais para a aprendizaxe. 

- Necesidade de DPC. 

- Intercambio de experiencias. 

- Colaboración do alumnado. 

- Proxectos interdisciplinares. 

- Avaliación das capacidades. 

- Retroalimentación axeitada. 

- Autorreflexión sobre a aprendizaxe. 

- Comentarios a outros alumnos sobre o traballo. 

- Estratexia dixital. 

- Desenvolvemento da estratexia co profesorado. 

- Avaliación do proceso. 

- Debate sobre o uso da tecnoloxía. 

- Creación de recursos dixitais. 

- Emprego de EVA. 

- Comunicación coa comunidade educativa. 

- Adaptación ás necesidades do alumnado. 

- Fomento da creatividade. 

- Implicación do alumnado. 

- Comportamento responsable. 

 

AMEAZAS OPORTUNIDADES 

- Colaboracións. 

- Asistencia técnica. 

- Creación de contidos dixitais. 

- Infraestrutura. 

- Acceso a internet. 

- Participación DPC. 

- Recursos educativos en liña. 

- Comportamento seguro. 

- Verificar a calidade da información. 

- Outorgar recoñecemento ao traballo dos demais. 

- Aprender a comunicarse. 

 
 

3.Plan de Acción 

 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións. 

A posta en marcha das accións que se levarán a cabo estará supeditada á información 

recollida no informe DAFO, que foi elaborado partindo dos resultados obtidos en cada 

unha das áreas do cuestionario SELFIE.   

Partindo deste mapa integral diagnóstico, fixáronse os obxectivos deste plan que serán 

específicos e concretos, medibles, alcanzables, realistas e definidos no tempo.  

Estes obxectivos poden revisados cada ano e son susceptibles de ser modificados durante 

o curso escolar.  

Os obxectivos establecidos son os que se recollen nas seguintes táboas:



 

 

“Área/s de mellora”: B3, COLABORACIÓNS 

   OBXECTIVO 1: Manter e mellorar as vías de comunicación virtual do centro, profesorado e alumnado.  Acadado  

              RESPONSABLE: Coordinador TIC Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Nº de visitas á páxina web por categorías/mes. 

Valor de partida (3) 10 visitas diarias á páxina web do centro 

Valor previsto e data (4) 30 visitas diarias á páxina web do centro  

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: Alonxar na páxina 

web do centro a 

documentación institucional 

actualizada (NOF, PXA, 

Proxectos.) 

Coordinador TIC 

Secretaría 
15/10/22 

PC 

Internet 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Crear unha caixa de 

correos de suxerencias e 

propostas de mellora. 

Coordinador Tic 

 
30/09/22 

PC 

Internet 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A01.3: Realización de 

actividades formativas para 

alumnos e/ ou familias 

Coordinador TIC 22/06/23 
Plataforma web 

Rexistro de actividades 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 



 

 

“Área/s de mellora”: C7, PROTECCIÓN DE DATOS 

   OBXECTIVO 2: Informar e formar a docentes e alumnos sobre ameazas, fraudes e ciberacoso en internet.  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo Directivo Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Recibir docencia e información sobre sobre ameazas e  perigos en internet. 

Valor de partida (3) 0 actividades realizadas 

Valor previsto e data (4) Realizar 3 actividades  

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 Implementar unha actividade 

dentro do PFPP relacionada coa 

seguridade en internet. 
 

Equipo Directivo 

Coordinador TIC 
22/12/22 

PC 

Interet 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Recibir formación. 
Equipo Directivo 

Coordinador TIC 

CFR 

31/03/23 

PC 

Interet 

Plataforma web 

Rexistro de actividades 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A02.3: Elaborar o Plan de 

seguridade do centro 

Equipo Directivo 

Coordinador TIC 

Claustro 

22/06/23 
PC 

Interet 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 



 

 

“Área/s de mellora”:  F5,COLABORACIÓN DO ALUMNADO 

   OBXECTIVO 3: Promover o NetWorking e o asociacionismo no alumnado  Acadado  

              RESPONSABLE: EQUIPO DIRECTIVO E COORDINADOR TIC Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Porcentaxe de profesorado que usa ferramentas dixitais para traballos de cooperación entre o alumnado 

Valor de partida (3) Menos do 50% do profesorado non usa ferramentas dixitais para traballos de cooperación entre o alumnado 

Valor previsto e data (4) 
Máis do 50% do profesorado  usa ferramentas dixitais para traballos de 

cooperación entre o alumnado 
 

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:  Solicitar formación en 

centro relacionada co traballo en 

rede (networking) e 

asociacionismo no alumnado, 

mostrando, por exemplo, 

aplicacións efectivas de técnicas 

de autoavaliación e coevaluación 

entre iguais 

Equipo Directivo 22/12/22 
PC/Tablet 
Conexión a internet 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2:. Impulsar o compartir 

material creado polo alumnado 

para mellorar as súas 

competencias dixitais. 

Titoría 22/06/23 
PC/Tablet 
Conexión a internet 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

 



 

 

“Área/s de mellora”: F6,PROXECTOS INTERDISCIPLINARES 

   OBXECTIVO 4: 
Desenvolver proxectos interdisciplinares adoptando metodoloxías activas facilitadas polo emprego das TIC 

(Aprendizaxe basado en proxectos, aprendizaxe cooperativo, traballo colaborativo…). 
 Acadado  

              RESPONSABLE: XEFATURA DE ESTUDOS Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Porcentaxe de proxectos interdisciplinares que empregan metodoloxías activas facilitadas polo uso das TIC 

Valor de partida (3) 2 proxectos interdisciplinares empregan metodoloxías activas facilitadas polo uso das TIC 

Valor previsto e data (4) 
1 proxecto interdisciplinar por trimestre nos que se empreguen metodoloxías 

activas facilitadas polo uso das TIC 
 

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: Levar a cabo unha 

comisión que analice o 

curriculum para traballar 

contidos de diferentes áreas de 

forma curricular 

Xefatura de estudos 

CCP 
15/10/22 

PC 

Interet 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2:. Establecer grupos de 

traballo entre os equipos 

docentes, para a formación e a 

posta en práctica de proxectos 

interdisciplinares 

Xefatura de estudos 

Profesorado 
22/06/23 

PC 

Interet 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

 

 



 

 

“Área/s de mellora”: G.PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN 

   OBXECTIVO 5: 
Promover a utilización de tecnoloxías dixitais para a avaliación, e coavaliación, facendo este proceso máis 

consciente e reflexivo 
 Acadado  

              RESPONSABLE: XEFE DE ESTUDOS Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de docentes que incorpora as TICs á avaliación 

Valor de partida (3) 0 docentes que incorporan as TICs á avaliación 

Valor previsto e data (4) 10 docentes que incorporan las TICs á avaliación  

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: Promover o enfoque 

competencial na avaliación, a 

través das ferramentas TICs 

CCP, Coordinador 

TIC, claustro. 
22/06/23 

PC 

Interet 
 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.2: Incluír aplicacións 

web na avaliación e fomentar 

a participación do alumnado 

nesta a través de rúbricas, 

portfolios….., 

CCP, Coordinador 

TIC, claustro 
22/06/23 

PC 

Interet 
 Realizada  



 

 

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas. 

 

Unha vez analizada a situación de partida en canto a infraestruturas e equipamento, e 

coñecida a planificación de actuacións previstas neste plan; faise necesario establecer 

unha serie de necesidades que permitan facelo viable e que relacionan a continuación: 

- EDI ou pantallas interactivas e canón (3) para as aulas que non conten con este 

equipamento. 

- Equipos informáticos (10) para equipar a aula de informática. 

- Equipos informáticos portátiles (6) para dotar ás aulas que non contén con este 

equipamento ou para substituír aos equipos obsoletos. 

- Outro material informático: taboleiros interactivos, impresoras multifunción, tabletas, 

escáner 3D... 

- Material audiovisual, fotografía e RV: cámaras de fotografía e vídeo, trípodes, sistemas 

de gravación de audio e radio, soportes para tabletas, cromas, equipamento de 

iluminación, gimbals, gafas de RV... 

- Material de electrónica e robótica: kits de electrónica básicos e avanzados para 

diferentes idades, robots de chan e programables, placas tipo microbit e RasberryPi, 

microcontroladores, sensores, actuadores, sistemas IoT, domótica, circuítos de papel, kits 

de simulación de teclado e rato... 

- Ampliación da cobertura da rede wifi para solventar as zonas de sombra nas que non 

chegue a cobertura ou esta sexa débil. 

 

4.Avaliación do plan 

 

Este Plan Dixital é un documento vivo que debe ser revisado e avaliado de forma continua 

podendo levar a cabo as revisións periódicas que se consideren oportunas para adaptalo 

as novas circunstancias ou a modificacións lexislativas. 

Se queremos alcanzar a excelencia na integración das tecnoloxías dixitais debemos 

definir unhas estratexias e ferramentas de avaliación que sexan fáciles de aplicar e 

rigorosas na súa aplicación. 

Para poder avaliar o plan, será necesario medir o grao de consecución dos obxectivos 

establecidos así como comprobar a efectividade das actuacións levadas a cabo.  

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

a determinar se o obxectivo proposto foi alcanzado e se é necesario realizar variacións na 

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



 

 

elo decidimos construír unhas rúbricas cos indicadores de logro de cada un dos 

obxectivos. Consideramos que as rúbricas son un instrumento idóneo posto que permite 

diseccionar as tarefas complexas que conforman o Plan Dixital en tarefas máis simples 

distribuídas de forma gradual e operativa. Ditas rúbricas deberán ser analizadas a 

principio de cada curso, podendo ser adaptada á realidade da situación atendendo á 

actualidade do momento e aplicadas ao final do mesmo para avaliar os obxectivos 

alcanzados e propiciar o necesario feedback que nos permita adaptar o Plan ás 

necesidades e posibilidades do noso centro educativo. 

Outros instrumentos e ferramentas a empregar son os que a continuación se relacionan: 

- A ferramenta de avaliación SELFIE a través da cal poderemos facer unha análise da 

competencia dixital do Centro. Recoméndase realizar anualmente a final de curso. 

- A avaliación da Competencia Dixital Docente a través de diferentes ferramentas dixitais. 

- A avaliación da Competencia Dixital do alumnado a través de SELFIE, preferiblemente 

a final do curso. 

Farase un seguimento das actuacións marcadas nas reunións dos diferentes órganos de 

coordinación e de goberno do centro. Dentro da propia comisión do plan farase un 

seguimento mensual; na CCP, un seguimento trimestral e, no claustro, anual. 

Coa análise destes indicadores, elaborarase un informe evaluativo final no que se 

recollerán os resultados, os aspectos negativos, os positivos e as propostas de mellora 

para cursos posteriores que formará parte da Memoria Anual e que será valorado polo 

Consello Escolar ao remate do curso. 

 

5.Difusión do plan 

 

O presente plan publicarase e divulgarase por diferentes medios para facelo chegar á 

comunidade educativa, facilitando o seu coñecemento por parte de todos/as e permitindo 

facer as aportacións ao mesmo que se consideren oportunas e contribúan a mellora do 

devandito plan. 

O Equipo Directivo será o encargado da súa difusión. 

 


