
 

Pax 1 de 18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP Plurilingüe Nº2 Tui 

 
 

[Versión 1.0 10 xuño 2022] 

PLAN DIXITAL 



 

Pax 2 de 18 

 
 

Índice do Plan Dixital 
 

1. Introdución 
1.1. Datos básicos do centro 

1.2. Contextualización do plan dixital no centro. Contribución ao Proxecto 

Educativo do Centro 

1.3. Breve xustificación do mesmo 

1.4. Proceso de elaboración 

 

2. Situación de partida 
2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 
2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

2.3. Análise DAFO 

 

3. Plan de Acción 
3.1. Obxectivos, indicadores e accións 

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

 

4. Avaliación do PD 
4.1. Seguimento do Plan de Acción 

4.2. Propostas de mellora (revisión) 

 

5. Difusión do PD  



 

Pax 3 de 18 

 

1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro. 
CEIP Plurilíngüe Nº2  
Avenida da Concordia s/n 
ceip.numero2.tui@edu.xunta.gal 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnumero2tui/ 
 

O CEIP Plurilingüe Nº 2 de Tui está formado por alumnado do segundo ciclo de 
Educación Infantil e toda a Educación Primaria. En total, 347 nenos e nenas procedentes 
do casco urbán e da zona rural da área de influencia; atendidos por 29 mestres/as. 
 

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

 

 O CEIP Plurilingüe Nº 2 participou durante 9 anos como centro ABALAR. 

 O curso 2022 / 2023 vai ser o terceiro ano no programa E-DIXGAL. 

 Participa en diversos plans como, Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares; 
Proxectos de Formación do Profesorado no Centro, seminarios, grupos de traballo, 
cursos de formación organizados polo CFR; de contratos-programan na 
modalidade de Reforza-t para o alumnado de 5º e 6º EP. (ARCO e PROA+). 

 Radio Escolar e recuncho maker .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… 

 
Uns dos grandes retos que debemos abordar dende a escola é o de integrar as 
aportacións de todos os canles formativos que na actualidade nos rodean no proceso de 
ensinanza aprendizaxe. Polo cal o CEIP Nª 2, dende a Equipa TIC e E-DIXGAL aposta 
claramente por:   
 

 Incorporar as TIC ao proceso de ensino-aprendizaxe como un recurso máis. 

 Adquirir coñecementos para o seu uso nos contornos de aprendizaxe, familiares e 
de lecer. 

 Desenvolver a competencia dixital. Páxina web e Redes sociais: A páxina web do 
centro continuará sendo unha ferramenta fundamental para conectar o centro coas 
familias. 

 Aula de informática:  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnumero2tui/
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1.3. Breve xustificación do mesmo 
 

 

Para a realización do Plan Dixital de Centro teremos en conta a seguinte normativa:  

 

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

 Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría 
Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso 
académico 2021-2022 
 

 Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e 
Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e 
implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 

 

1.4. Proceso de elaboración 
 
O equipo do Plan Dixital está formado por 4 persoas: 

- Antía Sapiña González  

- Ramiro García Entenza 

- Diego González Blanco  

- Xosé Canedo Rey 

 

O proceso de elaboración do PD dentro do equipo do Plan Dixital foi a través de reunións 

conxuntas para seguir os seguintes pasos: 

 

1º- Preparamos as preguntas para o SELFIE. 

2º- Fixemos a enquisa SELFIE entre o noso alumnado de 5º e 6º así como profesorado. 

3º- Fixemos a enquisa do profesorado do Test CDD 

4º- Analizamos tódolos datos anteriores, así como a nosa contorna para facer o DAFO. 

5º- Con todo o anterior e coa axuda da nosa coordinadora, creamos os obxectivos do Plan de Acción 

nas súas correspondentes táboas. 

6º- Creamos conxuntamente o PLAN DIXITAL DE CENTRO. 
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2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

O CEIP Nº2 de Tui é un centro en constante actualización e busca da mellora da súa 

infraestrutura e equipamento tecnolóxico para acompañar os nosos alumnos e alumnas da mellor 

forma posible no seu proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Cada ano valóranse as necesidades máis urxentes de solucionar e, tendo en conta os recursos 

económicos da escola, vanse actualizando ou cambiando. Neste momento conta cunha 

infraestrutura na que tódalas aulas teñen acceso a Internet aínda que a red wifi do centro non ten 

unha conectividade constante. Ademais contamos co seguinte equipamento 

 

Infraestutura dixital 

Espazos Características Observacións 

Aulas de 5º/6º Conectividade E-Dixgal  

Resto de aulas Conectividade a internet por cable Non moi estable 

Corredores e 

espazos comúns 
Puntos WIFI Conexión inestable 

Aula de 

informática 
Conectividade por cable  

Sala de mestres Conectividade WIFI e por cable  

Secretaría, 

administración e 

dirección 

Conexión telefónica e WIFI  
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Equipamento tecnolóxico  

Aulas Características Observacións Propiedade 

Aula de 

Educació

n Infantil  

seis aulas con 

PDI e ordenador. 

Zona común con 

proxector e 

portátil 

Unha das aulas no funciona a 

PDI de xeito táctil 
Centro 

Aulas de 

1º ciclo 

As catro aulas 

contan con un 

ordenador e 

pantalla dixital.  

Dous das aulas precisan 

cambiar as PDI por mal 

funcionamento. 

Centro 

Aulas de 

2º ciclo 

Seis aulas con 

PDI e ordenador, 

tres delas con 

dobre ordenador 

nas aulas. Un 

para o profesor e 

outro para o 

alumnado. 

 Centro 

Aulas de 

3º ciclo 

Equipamento 

Edixgal 

É preciso cambiar a PDI 

dunha das aulas. 
Administración 

Aula de 

música 

Ordenador 

Proxector 
 Centro 

Aula de 

Inglés 

PDI 

Ordenador 
 Centro 

Aula de 

Relixión 

Ordenador 

Proxector 

Proxector con mal 

funcionamento 
Centro 

Aula de 

Informáti

ca 

19  ordenadores 

Proxector 
 Centro 

Biblioteca 
4 ordenadores 

Proxector 
 

Centro (3 equipos) 

Administración (1) 
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Sala de 

radio 
Portatil  Centro 

Salón de 

actos 

1 ordenador 

portátil 

1 proxector 

 Centro 

Ximnasio 

1 ordenador 

portatil 

1 proxector 

 Centro 

Aula 

multiusos 

1 ordenador 

portatil 

1 proxector 

 Centro 

Aula de 

AL 

Pantalla táctil e 

ordenador 
 Centro 

Aula de 

PT 

Proxector e 

ordenador 

Tanto o proxector coma o 

ordenador non funcionan de 

maneira axeitada 

Centro 

Orientaci

ón 
Ordenador  Administración 

Dirección Ordenador  Administración 

Zona de 

administr

ación 

3 ordenadores  Administración 

Sala de 

profesores 

 

1 ordenador 

portátil 

7 ordenadores 

1 proxector 

 Centro 

5 Ipads e 2 tabletas  Centro 

Os servizos dixitais ou plataformas que emprega o centro son 

 Web do centro 

 Aula virtual 

 E-Dixgal 

 Plataforma de comunicación coas familias Abalarmóbil 
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 Blogs de aulas e profesorado 

 Red social: instagram 

No caso de que houbera algunha avaría, o centro conta co seguinte mantemento: 

 Para os equipos EDIXGAL: Servizo Premium. 

 Para o resto de equipamento do centro: RGB Soluciones Informáticas SL. 

 UAC. 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 
 

Autoavaliación SELFIE:  
 

Áreas Grupos 

Ensinanzas 

Primaria ESO Bacharelato FP 
Ed. Post 

sec. 

A -Liderado 

Equipo Direct. 4     

Profesorado 3.3     

Alumnado      

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 4.2     

Profesorado 3.1     

Alumnado 3.7     

C- Infraestruturas e 
Equipos 

Equipo Direct. 3.9     

Profesorado 3.9     

Alumnado 4.5     

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 4.7     

Profesorado 3.9     

Alumnado      

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 4.1     

Profesorado 4     

Alumnado      

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 3.8     

Profesorado 3.5     

Alumnado 3.9     

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 3.1     

Profesorado 2.7     

Alumnado      

H- Competencias dixitais 
do alumnado 

Equipo Direct. 3.8     

Profesorado 3.7     

Alumnado 4.4     

 

Test CDD:  
 
Participación segundo perfil do profesorado 
 

 N.º profesorado que 
participa 

N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 21 25 84% 
PROVISIONAL 2 2 100% 
INTERINO 1 1 100% 
SUBSTITUTO 2 2 100% 
DESPRAZADO 2 4 50% 

 
Puntuación e nivel de competencia do centro 



 

Pax 9 de 18 

 
Puntuación media do test 

(sobre 192) 
Nivel de competencia Puntuación media do test en 

Galicia (sobre 192) 
Nivel de competencia en 

Galicia 
82,6 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 competencia en 
Galicia 

INF 64,8 Explorador/a (A2) 66,2 Integrador/a (B1) 
PRIM 87,5 Integrador/a (B1) 77,3 Integrador/a (B1) 

 
Distribución do profesorado por niveis 
 

 Total profesorado no nivel de 
competencia 

% de profesorado participante neste 
nivel 

A1 0 0% 

A2 9 32.1% 

B1 10 35.7% 

B2 7 25% 

C1 2 7.1% 

C2 0 0% 

TOTAL 28 99.9% 

 

 

 

 

2.3. Análise DAFO 

 

  A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou unha análise 
DAFO que permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a 
elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a 
desenvolver. 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A
T
E
G
O
RÍ
A
S 

INFRAESTRUTUR
AS- 
EQUIPAMENTO 

1. No noso centro facilítase o acceso a 
internet para a ensinanza e aprendizaxe 
nas aulas así como dispón de asistencia 
técnica cando se precisa. 
 
 
 

1. Conexión WIFI insuficiente. 
2. Necesidade de renovación de algúns 
Encerados Dixitais Interactivos e equipos 
das aulas. 
3. Conectividade dos equipos reprográficos 
do centro cos equipos das aulas 
4. Finalización das melloras na aula de 
informática. 

PERSOAL 
DOCENTE 

1. O noso profesorado apoiado polo equipo 
directivo é activo na búsqueda, utilización e 
creación de recursos dixitais online. 
2. O noso centro utiliza as tecnoloxías 
dixitais para mellorar a comunicación 
co profesorado, co alumnado e/ou coas 
familias. 
3. Empregamos tecnoloxías dixitais ao 
colaborar con outras organizacións. 

1. Falta de formación dixital práctica 
adaptada ás necesidades do alumnado. 
2. Implementación de novas actividades 
dixitais no proceso E-A. 
 

PERSOAL NON 1. Actitude resolutiva e implicación ante as 1. Falta de formación inicial e de novos 
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DOCENTE dificultades derivadas do entorno dixital. 
 

programas relacionados coa Consellería 
de Educación para o persoal 
administrativo. 

ALUMNADO 

1. O alumnado de 5º e 6º EP ten 
disposición de equipos EDIXGAL cos que 
crea gran variedade de contidos dixitais e 
pode comunicarse con outros 
compañeiros/as e profesorado, así como a 
facelo de xeito seguro e responsable. 

1. Fenda dixital do alumnado. 
2. Falta de recursos dixitais para mellorar o 
proceso de aprendizaxe individualizado, 
agás 5º/6º E.P. 
 
 

FAMILIAS 
1. Implicación e predisposición co uso das 
novas tecnoloxías. 

1. Fenda dixital e formación dixital 
insuficiente das familias. 

OFERTA 

1 Mellora da páxina web do centro e 
creación dunha conta de Instagram para 
dar mais visibilidade e implicar ás familias. 
 

1. Baixa utilización das aulas virtuais e dos 
seus recursos. 
2. Comunicación coa maior parte das 
familias a través de ferramentas non 
corporativas. 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

1. Empregamos tecnoloxías dixitais ao 
colaborar con outras organizacións. 
2. O centro participa no programa 
EDIXGAL. 
3. O noso centro utiliza as tecnoloxías 
dixitais para mellorar a comunicación 
co profesorado, co alumnado e/ou coas 
familias. 

1. A estratexia dixital do noso centro 
encóntrase en proceso pola falta de 
recursos temporais e formación do 
profesorado. 
2. Uso da aula de informática. 
 
 

 
 
 

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A
T
E
G
O
RÍ
A
S 

ADMINISTRACIÓ
N 
EDUCATIVA 

1. Noso profesorado ten acceso a 
posibilidades de DPC no tocante á   
ensinanza e o aprendizaxe con tecnologías 
dixitais. 
 

1. Cambios constantes de programas, 
ferramentas e aplicacións educativas. 
2. Falta de recursos dixitais 
proporcionados pola Consellería para o 
centro escolar ( ordenadores, PDI, 
tabletas, etc) 

LEXISLACIÓN 
 
 

1. Lexislación pouco precisa e inflexible 
para a práctica diaria no centro educativo. 

CONTORNA 
1. Actitude colaboradora no referente ós 
cambios dixitais no centro. 

 
 

ANPA 
 
 

 
 

OUTRAS 
ENTIDADES 

1. O centro participa no plan director para 
que o alumnado poda actuar de maneira 
segura en internet. 
 
 
 

1. Dificultade para participar en programas 
e actividades externas por falta de 
recursos temporais e dificultade de xestión 
organizativa. 
2. Ofertas externas non axeitadas pola Lei 
de protección de datos. 

 

3. Plan de Acción 

 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións 
 

 

 Analizados os datos recollidos no informe DAFO, é dicir, as debilidades, fortalezas, 
oportunidades e ameazas do noso centro,  enrocámonos en tres áreas de mellora moi 
específicas. Do mesmo xeito, establecemos unha serie de obxectivos a acadar, así como 
as accións que se deberán levar a cabo para acadalo. 
Aspectos como as áreas e os obxectivos, as accións e os seus responsables, a 
temporización prevista para acadalos e os recursos precisos para tal cometido veñen 
recollidos e detallados nas seguintes táboas. 
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“Área/s de mellora”:  B: COLABORACIÓN E REDES 

1. OBXECTIVO (1): 1. Mellorar as canles de comunicación entre o centro escolar e as familias a través de ABALAR Pro.  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Porcentaxe de familias que acceden á información por medio de ABALAR Pro. 
(Enquisa) 

Valor de partida (3) 40% 

Valor previsto e data (4) 85%  20 xuño 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: Enviar las circulares 
do centro por medio de 
ABALAR MÓBIL 

Equipo directivo 20 xuño 2023 Equipo informático.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Usar da aplicación por 
parte dos titores e familias de 
xeito bidireccional. 

Titorías 20 xuño 2023 

Equipos informáticos 
actualizados en todas as aulas. 
 
Acceso a internet WIFI nas 
aulas. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 
(B3: Colaboracións) 
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“Área/s de mellora”:  E: PEDAGOXÍA: APOIOS E RECURSOS; F: PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA; H: HABILIDADES 
DIXITAIS DO ALUMNADO 

2. OBXECTIVO (1): 2. Implementar novas actividades dixitais no proceso de ensino-aprendizaxe   Acadado  

              RESPONSABLE: Coordinacións de ciclo Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Número de actividades realizadas por ciclos. (enquisa) 

Valor de partida (3) Non cuantificado 

Valor previsto e data (4) 1 actividade por trimestre en cada curso. 20 xuño 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: Deseñar as actividades 
a levar a cabo nas aulas 

Titorías 
Primeiro mes de cada 
trimestre 

Dispositivos electrónicos. 
 
Conexión WIFI en todas as 
aulas. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Desenvolver as 
actividades nas aulas 

Titorías 1 xuño 2023 

Tablets, PDIs, dispositivos para o 
alumnado, Chroma e robots. 
 
Conexión WIFI en todas as aulas 
e espazos comúns. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Publicar as actividades 
na revista escolar. 

Titorías e equipo TIC 20 xuño 2023 Dispositivos electrónicos.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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“Área/s de mellora”: C: INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO; H: COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO 

3.  OBXECTIVO (1): 3. Aumentar o emprego da aula de informática de 1º a 4º EP para fomentar a autonomía dixital do alumnado   Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo TIC Non acadado  

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) 

Uso da aula de informática do centro.  
(Rexistros de uso) 

Valor de partida (3) 15% de uso das horas dispoñibles por curso 

Valor previsto e data (4) 50% de uso das horas dispoñibles por curso 20 xuño 2023 

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 horarios de 
acceso á aula de informática 

Equipo TIC Setembro Equipos informáticos  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2. Repoñer e actualizar 
os equipos informáticos. 

Equipo TIC e 
administración 

1º trimestre Equipos novos.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Realizar actividades 
de introdución individuais do 
alumnado para fomentar as 
habilidades dixitais. 

Titorías 
 
Equipo TIC 

decembro 2022 

Equipos actualizados. 
 
Encerado dixital interactivo  
 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

(C14: Espazos físicos) 

 
 
 



 

Pax 15 de 18 

Área/s de mellora: C: INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTO 

OBXECTIVO 4: (1) 4. Analizar e reducir a fenda dixital no alumnado de 1º a 4º EP. Acadado  

Responsable: Equipo directivo 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Número de familias seN acceso a recursos dixitais 
(Enquisa) 

Valor de partida: (3) No confinamento o 15% das familias non tiñan acceso a equipos informáticos ou conectividade. 

Valor previsto e data: (4) 5% de familias sin medios informáticos ou conectividade. 20 xuño 2023 

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: Analizar o número de familias 
sen recursos dixitais. 

Equipo directivo 
 
Titorías 

xuño 2023 Equipo informático.  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2: Repartir recursos dando 
resposta ás necesidades dixitais das 
familias.  

Equipo directivo 
 
Equipo TIC 

xuño 2023 

Equipos informáticos de 
préstamos. 
 
Conectividade WIFI de 
préstamo. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

(C12: Fenda dixital) 
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Área/s de mellora: B: Colaboración e redes. 

OBXECTIVO 5: (1) 5. Dar visibilidade á web e redes sociais do centro.  Acadado  

Responsable: Equipo TIC 
Non 
acadado 

 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) 
Número de visitas á páxina web  
Nº de seguidores redes sociais  (Observación) 

Valor de partida: (3) 
Sen determinar as visitas á páxina web. 
400 seguidores Instagram 

Valor previsto e data: (4) 
Aumento 20% visitas á páxina web 
500 seguidores Instagram 

20 xuño 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: Reflectir e publicar as 
actividades do centro para facer 
máis partícipes ás familias. 

Equipo Tic 20 xuño 2023 Equipos informáticos  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO5.2: Promocionar dende as aulas 
os contidos publicados. 

Titorías 20 xuño 2023 Equipos informáticos  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

B3: Colaboracións) 
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

 

 Neste apartado gustaríanos analizar as necesidades relacionadas co ámbito 
tecnolóxico do centro tendo en conta o equipamento e infraestrutura exposto no punto 
anterior. 

 Dende o equipo directivo e o claustro docente valorase moi positivamente o acceso 
a tecnoloxías actualizadas e con bo funcionamento. Ano a ano o centro inverte parte dos 
seus recursos económicos con este fin pero e complexo cubrir as necesidades tendo en 
conta o número de alumnado da escola e a rapidez ca que precisan os equipos 
tecnolóxicos un cambio, arranxo ou actualización. 

 É por iso que podemos clasificar as necesidades en catro ámbitos. 

Conectividade e acceso a Internet:  

A conexión wifi do centro non é estable chegando con dificultade a moitas aulas e 
facendo imposible o uso dos dispositivos electrónicos. 

Reparación ou recambio de dispositivos: 

- Aínda que se esta renovando os equipos da aula de informática só 
contamos con 18 para o alumando tendo clases de 25 nenos e nenas polo 
que precisamos facer quendas para empregala. 

- As pantallas ou proxectores de 6 aulas non poden empregarse de forma 
táctil ou non funcionan de forma axeitada. 

- É preciso actualizar os proxectores ou PDI antigas por outras ferramentas 
novas para poder conseguir os obxectivos propostos. 

 Inovación: 

Dentro da metodoloxía do centro dase moita importancia a competencia dixital polo 
que poder empregar recursos ou ferramentas relacionadas ca robótica, 
programación, chroma, aparellos dixitais  son claves para poder desenvolvela. 

Inclusión 

Por último gustaríanos destacar a importancia que teñen as ferramentas dixitais 
para o noso alumnado con NEAE. Para estes nenos e nenas poder ter tabletas 
individuais, pantallas táctiles, ratos e teclados inalámbricos, etc. son clave para súa 
autonomía e aprendizaxe e para adaptación do alumnado que proven de fora de 
España e o idioma e unha barreira inicial importante. 
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4. Avaliación do PD. 

 

4.1 Seguimento do Plan de Acción 

 

 Dentro do Plan Dixital de Centro temos obxectivos a longo, medio ou curto 
prazo. Temos especificado dentro da táboa de cada obxectivo cal será o momento 
da súa avaliación, cantas veces se avaliará, que instrumentos imos a utilizar, quen 
levará  acabo esta avaliación etc. Polo tanto haberá unha avaliación procesual, unha 
vez cada trimestre no que abordaremos os obxectivos que teñamos propostos para 
ese período de tempo e unha avaliación final ao final de curso no que veremos a 
evolución do conxunto das accións e obxectivos propostos.  
 
4.2 Propostas de mellora 
 
 A avaliación final serviranos para reflexionar sobre o feito ao longo do curso e 
así poder redactar as propostas de mellora e así realizar os Plans Dixitais dos 
vindeiros anos. 
 
 

 

5. Difusión do plan 

 

 A publicación e difusión do Plan Dixital do Centro unha vez aprobado, farase 
dende a páxina web do centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnumero2tui/), 
onde toda a comunidade educativa poderá consultalo en calquera momento. 
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