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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro: CEIP Plurilingüe de Oca (36014854).

Dirección: Santo Estevo de Oca nº5, A Estada, 36685 Pontevedra.

Correo electrónico: ceip.oca@edu.xunta.gal

Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipoca/

Etapas educativas: Educación Infantil e Educación Primaria.

Número de alumnado: 

Número de profesorado:

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

O Ceip Plurilingüe de Oca, ubicado no concello  de A Estrada,  atópase enmarcado nunha zona

eminentemente rural polo que os traballos das familias están relacionados principalmente co sector

primario  e  secundario,  contando  nun  número  máis  reducido,  con  familias  que  realizan  a  súa

actividade profesional no sector terciario ou de servizos. A presenza dos avós no núcleo familiar e a

súa axuda na educación dos nenos e nenas é primordial.

Actualmente a influencia da tecnoloxía é cada vez máis notoria, os cambios afectan á organización

do  coñecemento,  prácticas  ou  mesmo  á  formación  da  propia  identidade  persoal.  En  efecto,  a

capacidade para saber utilizar a rede é cada vez máis importante na participación da vida social,

política e económica.

No período de transición das últimas décadas -desde a sociedade industrial  cara á sociedade do

coñecemento-, a tecnoloxía afecta a aspectos culturais, económicos, de accesibilidade á información

e mesmo no modo de establecer relacións sociais. Neste sentido a mocidade sitúase na vangarda do

seu uso e poderíase definir a xeración actual de nenos/ as como unha xeración dixital interactiva. 

A finalidade da escola non é outra que a de preparar aos  discentes para o futuro que lles espera. En

realidade, o que se busca coa inclusión tecnolóxica nos centros educativos é realzar competencias

relativas á aprendizaxe permanente, coñecemento persoal e alfabetización dixital nun mundo cada

vez máis tecnolóxico. Coa finalidade de responder a estas demandas de modernización escolar e do
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sistema educativo  no seu conxunto  xustificamos a  Elaboración deste  Plan Dixital  ao abeiro da

Resolución do 3 de setembro de 2021.

A contribución deste plan ao proxecto educativo de cento debe te en conta que o noso centro está

ubicado na contorna rural, polo cal debemos poñelo énfase en ofrecerlle a toda a nosa comunidade

educativa  (alumnado,  profesorado  e  familias)  a  oportunidade  de  acceder  ao  manexo  destas

ferramentas acordes á realidade social actual e romper a fenda dixital que poida haber entre núcleos

urbanos e rurais.

1.3. Breve xustificación do mesmo

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. 

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) persegue a transformación dixital dos centros

educativos  de  Galicia  como  organizacións  a  fin  de  que  sexan  dixitalmente  competentes  nos

procesos de ensino- aprendizaxe, de xestión e de relación o que require de un proceso de mellora

das competencias dos membros da comunidade educativa que se deberá recoller nun Plan Dixital do

Centro como organización. 

O Regulamento polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia do Consello

Europeo do 11 de febreiro de 2021 establece como un dos seus principais eixes a transformación

dixital na procura da excelencia, a universalidade e a equidade na educación; que elimina as brechas

sociais  e territoriais,  que incentiva a formación continua e cre no talento, promocionando o

emprendemento e a innovación, o reforzo das súas capacidades de investigación e a atracción

e fomento da excelencia. 
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

No noso centro contamos cos seguintes recursos tecnolóxicos:

- Un aula de informática con 14 equipos de altas prestacións conectados á rede do centro.

Neste espazo tamén contamos cun proxector e taboleiro dixital  que están en uso, pese a ser

obsoletos.

- En cada un dos espazos destinados á docencia existe un Equipo informático conectado á

rede cun taboleiro interactivo e proxector. Inclúese nestes espazos as aulas xeralistas e a de

cada unha das especialidades que se imparten no centro dacordo á lexislación vixente.

- Contamos co programa E-Dixgal nos niveis educativos de 5º e 6º de EP, co que implica a

nivel de equipamento tecnolóxico.

- O espazo  destinado   Biblioteca  dispón  dun  proxector,  taboleiro  interactivo  e  un  varios

equipos informáticos con acceso á rede.

- Contamos varias tabletas con sistema operativo Android.

- Traballamos  coa  plataforma  Snappet  (contidos  curriculares  dixitais  con  trabletas  como

ferramenta de ensino-aprendizaxe) nos niveis de 3º e 4º de EP.

- A  sá  de  Mestres  e  as  dependencias  administrativas  están  equipadas  con  equipos  con

conexión á rede suficientes para o traballo diario dos discentes e da dirección.

- Contamos con varios robots educativos e ferramentas de software diversas,  para fomentar o

uso da tecnoloxía globalizado e interdisciplinar.

- Nos últimos cursos académicos formamos parte do programa DIGICRAFT, polo que temos

unha grade cantidade de hardware tecnolóxico para poder fomentar a competencia dixital.

En canto aos servizos dixitais  educativos contamos coa páxina web corporativa do centro,  aula

virtual corporativa do centro, Abalarmóbil (Espazo Abalar) e algún blogue de exposición.

A tecnoloxía e velocidade da conexión á rede do centro son as seguintes:

- Línea principal: Ethernetmetro_100Mbps_100Mbps.

- Línea secundaria: 4G-Red-es4G-150Mbps-50Mbps.

Cabe destacar que pertencemos ao programa de “Escuelas conectadas  C121/15-SV”.

A xestión e mantemento do equipamento do centro depende da UAC.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Táboa de autoavaliación:

Areas Grupos

Ensinanzas
EP (puntuación media valor 0-

5)

A -Liderado
Equipo Direct. 3.3
Profesorado 4.5

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3.7
Profesorado 3.9
Alumnado 3.6

C- Infraestruturas e Equipos
Equipo Direct. 4.5
Profesorado 4.6
Alumnado 4.5

D- Desenvolvemento profesional
continuo

Equipo Direct. 5
Profesorado 4.7

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 5
Profesorado 4.2

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 4.4
Profesorado 4
Alumnado 3.6

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3.8
Profesorado 3.5

H- Competencias dixitais do alumnado
Equipo Direct. 4.2
Profesorado 3.9
Alumnado 3.8

Táboas do Test CDD: 

Participación segundo perfil do profesorado.

N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 5 6 83,3 %

PROVISIONAL 1 1 100 %

INTERINO 1 1 100 %

SUBSTITUTO 1 2 50 %

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

79,4 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

Puntuación e nivel de competencia por etapas
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Puntuación media do test
(sobre 192)

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

Nivel de competencia en
Galicia

Inf. 91 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1)

Pri. 102,6 Experto/a (B2)) 77 Integrador/a (B1)

Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A2 4 50 %

B1 2 25 %

B2 1 12,5 %

C1 1 12,5 %

C2 1 12,5 %

TOTAL 9 112,5 %

2.3.Análise DAFO

A partires dos datos anteriores e despois dunha profunda reflexión 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
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

C1- Infraestructura. 
C2-Dispositivos dixitais para o ensino. .
C3- Acceso a internet.
C5- Asistencia técnica
C8- Dispositivos dixitais para a aprendizaxe

C7- Protección de datos

PERSOAL DOCENTE

A.3. Novas modalidades de ensino.
B3- Uso de tecnoloxías dixitais na 
colaboración con outras organizacións
D1- Necesidades de DPC.
 D2-Participación no DPC
D3- Intercambio de experiencias
E1- Recursos educativos en liña. 
E.2. Creación de recursos digitales 
E.3. Empleo de entornos virtuales de 
aprendizaje 
E4- Comunicación con la comunidade 
educativa
F1- Adaptación ás necesidades do alumnado
F3- Fomento da creatividade.

B1. Avaliación do progreso. Certificación de 
competencias dixitais
B2. Debate sobre o uso das tecnoloxías
F4- Implicación do alumnado
F5- Colaboración do alumnado
F6- Proxectos interdisciplinares.
G.1. Avaliación das capacidades 
G3. Retroalimentación axeitada 
G5. Autorreflexión sobre a aprendizaxe
G6. Observacións constructivas sobre o 
traballo dos demais 

PERSOAL NON DOCENTE D3- Intercambio de experiencias
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ALUMNADO

E1- Recursos educativos en liña H1. Comportamento seguro 
H.6. Recoñecemento da autoría das 
producións que atopan en internet
H.8.Aprender a comunicarse

OFERTA
A.3. Novas modalidades de ensino.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

A.3. Novas modalidades de ensino.
C5- Asistencia técnica

A1. Estratexia dixital de centro 
A2. Desenvolvemento da estratexia dixital 
co profesorado
B1. Avaliación do progreso. Certificación de 
competencias dixitais

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

C1- Infraestructura. 
C2-Dispositivos dixitais para o ensino. .
C3- Acceso a internet.
C5- Asistencia técnica

C7- Protección de datos

OUTRAS ENTIDADES

B3- Uso de tecnoloxías dixitais na 
colaboración con outras organizacións
C1- Infraestructura
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3.

4. Plan de Acción

4.1. Obxectivos, indicadores e accións

As seguintes táboas recollen todos os datos relevantes.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

Área/s de mellora: F4 e F5, Implicación e colaboración do alumnado.

OBXECTIVO 1: Cumprir as esixencias curriculares en materia tecnolóxica.
Acadad
o

Responsable: Coordinador TIC.
Non 
acadad
o

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Todo o alumnado cumpre os indicadores mínimos de logro asociados á Competencia Dixital.

Valor de partida: O 25% do alumando posúe unha competencia dixital axeitada ao nivel curricular educativo.

Valor previsto e data: 
O 90% do alumnado consegue unha competencia dixital axeitada ao nivel 
educativo.

Xuño 2023.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Establecer unha sesisión
semanal adicada a actividades 
transversais que formenten a 
competencia dixital.

Titores e titoras
en coordinación 
co Coordinador 
TIC.

Xuño 2023.
Espazo: Bilbioteca.

Recursos: Equipamento informático.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Usar a Aula virtual 
como mínimo nunha materia 
en cada titoría a partires do 2º 
ciclo de EP.

Titores e titoras
en coordinación 
co Coordinador 
TIC.

Setembro 2023.

Recursos: Aula Virtual Corporativa, 
equipamento informático 

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: C7, Protección de datos. A, Liderado.

OBXECTIVO 2: Usar os medios tecnolóxicos encriptados para as comunicacións entre o centro e as familias e 
coñecer e valorar os Dereitos de Autor e as licenzas de uso.

Acadado

Responsable: Coordinador do Plan Dixital.
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: O centro usa o medios tecnolóxicos nas súas comunicacións, o claustro e o alumnado usan software non privativo.

Valor de partida: O 25% do claustro comunícase usando a tecnoloxía coa comunidade educativa e usa ferramentas non privativas.

Valor previsto e data: 
O 25% do claustro comunícase usando a tecnoloxía coa comunidade educativa e usa
ferramentas non privativas.

Xuño 2023.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN 

ESTADO 

AO1.1: Formar un grupo de 
traballo no que se conciencie 
da importancia de respectar 
os Dereitos de Autor e se 
difunda o uso de alternativas 
non privativas de software. 

Responsable 
PFPP no eido 
das TIC.

Xuño 2023.
Espazo: Bilbioteca.

Recursos: Equipamento informático.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Coñecer e usar a 
maqueta Abalar da 
Consellería de Educación.

Responsable 
PFPP no eido 
das TIC.

Xuño 2023. Espazo: Aula de informática.

Recursos: Equipamento informático.

Realizada

Aprazada
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Área/s de mellora: F. Pedagoxía.

OBXECTIVO 3 Realizar actividades dixitais interactivas e avaliables dos contidos curriculares axeitados aos 
diferentes niveis educativos. Adaptar actividades para a atención á diversidade.

Acadad
o

Responsable: Coordinador do Plan Dixital / D.O.
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Número de actividades realizadas e adaptadas.

Valor de partida: Actividades adaptadas só nun nivel educativo.

Valor previsto e data: 5 actividades realizadas e 5 actividades adaptadas en cada nivel educativo. Xuño 2023.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA
ACCIÓN 

ESTADO 

AO1.1: Uso das ferramentas de 
autor para a adaptación de 
contidos (H5p, Exelearning).

Responsable 
PFPP no eido 
das TIC / Xefa 
DO.

Xuño 2023.
Espazo: Bilbioteca.

Recursos: Equipamento informático.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Avaliación mediante a 
aula virtual.

Responsable 
PFPP no eido 
das TIC /Xefa 
DO.

Xuño 2023.
Espazo: Aula de informática.

Recursos: Equipamento informático.

Realizada

Aprazada
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Pendente
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5. Avaliación do plan

Consideramos de extrema importancia a avaliación interna do deselvolvemento do plan, para

o cal establecemos, sempre en referencia aos obxectivos anteriormente propostos (1, 2, 3) un

Plan de supervisión e avaliación (PSE) do proxecto que pasamos a detaiar.

A  supervisión  do  proxecto  entendémola  como  o  seguimento  contínuo  e  sistemático  das

actividades previstas, verificando se a execución do proxecto está dacordo ao programado.

No contexto da avaliación procesual a frecuencia será dunha vez ao remate de cada trimestre

do curso escolar (1º, 2º e 3º), valorando aspectos como a execución das accións e a análise

dos resultados, propoñendo se é pertinente a modificación as accións para a consecución dos

obxectivos.  Para  levar  a  cabo  esta  supervisión  usaremos  os  instrumentos  avaliativos  de

observación  directa  e  folla  de  rexistro  mensual,  onde  anotaremos  as  entradas

(insumos/inputs), os procesos (actividades) e as saídas (productos). 

A avaliación final entendémola como a análise dos resultados obtidos a través da realización

das  actividades  do  proxecto,  verificando  en  qué  medida  se  alcanzaron  os  obxectivos.  A

avaliación  mide  os  resultados  (beneficios  directos)  e  o  impacto  (beneficio  extendido).  A

estratexia usada para levar a cabo esta avaliación é o Elemento de diagnóstico: sistema de

rúbricas. Nas rúbricas estableceransee catro niveles de adquisición: En vías de adquisición,

Adquirido, Avanzado e Excelente.

6. Difusión do plan

Para a difusión do presente plan seguirase o plan de comunicación do centro, polo que este

plan quedará exposto na web corporativa do centro no apartado “documentos de centro” da

barra lateral dereita, unha vez o claustro quede informado e o consello o aprobe.  
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