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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

O noso centro, Ceip Plurilingüe O Pombal, está situado na rúa Pombal s/n,     CP 36205,

de Vigo na provincia de Pontevedra. É un centro Plurilingüe de dobre liña no que conviven

os idiomas francés, castelán, inglés e galego.

Conta con 6 unidades de Educación Infantil e 12 unidades de Educación Primaria.

No  actual  curso  académico  temos  unha  matrícula  duns  350  alumnos/as  e  33

profesores/as.

O noso contacto é a través do Email.: ceip.opombal@edu.xunta.gal

ou a través da nosa web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipopombal/

 

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

O noso colexio  pertence á cidade de Vigo.  Está  situado na parroquia  de Lavadores,

presidida polo barrio do Calvario, un barrio obreiro habitado por familias traballadoras e

unha poboación inmigrante en continuo aumento. 

A Asociación de veciños do Calvario é moi activa e o noso colexio participa en moitas

propostas de dita asociación. En moitas ocasións a través da ANPA do colexio, que se

integra de xeito activo no barrio e fai de ponte entre a comunidade educativa e o barrio. 

O CEIP Plurilingüe O Pombal foi a primeira escola graduada de Vigo. Nestes 71 anos de 

existencia, o Pombal experimentou importantes melloras coa ampliación das súas 

dependencias o que posibilitou que teñamos dúas aulas de lingua estranxeira (inglés), un 

aula de informática, un aula de audición e linguaxe, un aula de pedagoxía terapéutica, un 

departamento de orientación, un aula de música, un  aula de relixión católica e un 

comedor para máis de cen comensais.

Somos un colexio plurilingüe e con dúas seccións bilingües.

Temos  que  destacar  a  colaboración  da  comunidade  educativa  co  programa  Caixa

Proinfancia. 
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Na contorna contamos coa biblioteca pública Xosé Neira Vilas que, ademais de prestar os

servizos  tradicionais  dunha biblioteca,  pon énfase no desenvolvemento  de servizos  e

recursos adaptados ás necesidades culturais e informativas específicas da súa contorna,

establecendo  vínculos  de  cooperación  coas  organizacións  cidadás  da  súa  área  de

influencia.  Colabora  co  noso  centro  dende  hai  anos,  organizando  actividades  de

contacontos, obradoiros,…

Tamén se atopan na contorna pavillóns polideportivos e a Escola Oficial de Idiomas de 

Vigo, así como  monumentos de interese: Igrexa de Santa Cristina,  O Pazo de Rivera 

Atienza, o Mercado de abastos do Calvario. Ademais existen varias mostras de patrimonio

etnográfico: pontes, cruceiros, fontes e lavadoiros. 

As familias, na súa maioría, son da contorna, aínda que temos un número significativo de 

alumnado estranxeiro ou de pais de orixe estranxeiro, que descoñecen a nosa lingua pero

que amosan interese por aprendela.

O nivel socioeconómico é medio-baixo, máis agudizado agora pola situación actual.

O alumnado de infantil na súa maioría é castelán falante, pero entende o galego e non o

rexeita. Cabe destacar que varios membros do alumnado falan habitualmente en galego e

que hai familias moi implicadas coa nosa lingua e as nosas tradicións.

Tal y como se establece en la Orden 65/2015 de 21 de xaneiro, por la que se describen 

las relaciones entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria, o noso Plan contribuirá a mellorar as competencias clave que deben 

estar presentes na práctica docente en todo momento. O noso enfoque metodolóxico, 

polo tanto, estará baseado en ditas competencias e nos resultados de aprendizaxe, 

concretándose en cambios nas prácticas de traballo e métodos de ensinanza.

Traballaranse todas as competencias da seguinte forma neste Plan:

Comunicación lingüística: a comunicación mediante o medio dixital está presente

en todo momento, polo que esta competencia estará sempre en desenrolo.  Os

usuarios deberán utilizar sobre todo a lingua escrita, aínda que tamén a oral mediante

vídeoconferencias o aplicacións de gravación de voz.

Competencia  matemática  e competencias  básicas  en  ciencia  e tecnoloxía:  o

alumnado e o profesorado usarán a tecnoloxía de forma permanente, así como o

Pax 3 de 22



razoamento  ao realizar  predicións,  guiarse  por  patróns  e manexar  datos.  As

competencias en ciencia e tecnoloxía desenrolaranse ao resolver situacións da vida

cotiá mediante solucións tecnolóxicas.

Competencia dixital: derivada do uso creativo, crítico e seguro das novas tecnoloxías,

estará sempre presente ao traballar con soportes dixitais. Implicará un uso responsable

dos medios técnicos e un correcto tratamento da información.

Aprender a aprender: a motivación que presenta un novo medio de aprendizaxe fará

que a adquisición de coñecementos sexa máis eficaz. Ademais, esta plataforma

permitirá que os usuarios se organicen e xestionen mellor, tanto a nivel educativo como

persoal  e profesional.  O alumnado pode  ser  máis  consciente  do seu  propio

aprendizaxe ao ver as evidencias do mesmo en forma de gráfico ou informe.

Competencias  sociais  e cívicas:  esta  competencia  levarase a  cabo  mediante  o

desenrolo  de  actitudes  e valores  a  nivel  dixital,  aprendendo  a  utilizar  as  redes

mostrando respecto as diferenzas  e empatía.  O traballo colaborativo que deriva da

creación de esta plataforma axudaranos a fomentar a convivencia en sociedade.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: debemos preparar ao alumnado para

a sociedade futura, polo que se debe promover o emprendemento e a conciencia sobre

o mundo laboral. Debemos instar ao alumnado a que desenrolen actitudes e valores

aplicables ao medio dixital como a autonomía e a independencia.

Conciencia e expresións culturais: mediante o desenrolo desta

competencia, o alumnado aprenderá a respectar e valorar as

manifestacións artísticas, culturais  e  o seu  patrimonio.  Acceder  a  una

cantidade ilimitada de información relacionada con estas expresións é só

posible mediante internet, polo que, para moitos usuarios, este pode ser o

único medio polo que poderán coñecer certas obras.

Tamén contribuirá este Plan cos outros Plans do Centro que están incluídos na PXA do  

centro: 

• Plan de Mellora da Biblioteca Escolar: Na parte de Biblioteca creativa, no 

Inventariado co programa KOHA e na Radio Escolar.

• Nos Contratos Programa: nos apartados de Iguálate, Emociónate, o de Innovación

educativa e o de Recupera -T (Proa Plus).
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Tamén estableceremos unha secuenciación vertical de obxectivos e contidos dende 

Infantil ata 3º ciclo de primaria para mellorar a Competencia dixital. E mellorar a 

formación do profesorado nesta temática e na creación dun banco de recursos dixitais a 

compartir no centro.

1.3. Breve xustificación do mesmo

A  nivel  xeral,  a  lexislación vixente introduce un marco legal  que concede un carácter

preceptivo ao uso das TIC máis alá do fenómeno social, económico e cultural no que nos

atopamos e se atopa o noso alumnado.

A competencia tratamento da información e competencia dixital consiste esencialmente en

dispor  de  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e  comunicar  información,  e  para

transformala en coñecemento. Polo tanto, o dominio e a alfabetización TIC converteuse

nunha técnica instrumental imprescindible. Ademais, a natureza complexa e globalizadora

da  competencia  dixital  contribúe  ao  desenrolo  do  resto  das  competencias  clave,

especialmente  a  competencia  en  comunicación  lingüística,  a  competencia  social  e

cidadán e a competencia para aprender a aprender.

Así mesmo, as posibilidades didácticas e pedagóxicas que nos ofrecen o acceso a xestión

da información e  do coñecemento,  conceden a  esta  competencia  un  peso específico

como eixo transversal dentro da actividade docente. Todo isto esixe transformacións no

cole que afectan a globalidade do proceso educativo nos seus aspectos metodolóxicos,

organizativos, de xestión e curriculares.

É  precisamente  esta  transcendencia  global  das  novas  tecnoloxías  o  que  xustifica  a

confección  deste  plan  como  documento  de  referencia  que  recolla  e  regule  todos  os

aspectos concernentes a dita transformación dixital no centro.

Como se recolle  no  Art.  121  da LO 2/2006,  de 3 de maio, de  Educación  o proxecto

educativo do centro recollerá os valores, os obxectivos  e as prioridades de actuación

así como  que os centros promoverán compromisos educativos entre as familias os

titores legais e o propio centro nos que se consignen as actividades que pais/nais,

profesores/as e alumnado se comprometen a desenrolar para mellorar o rendemento

académico do alumnado. E por iso no noso PEC para o vindeiro curso recollerá tamén

este Plan Dixital.
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E como se reflicte no Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación a dirección

do  Centro  exercerá  a  dirección  pedagóxica,  promoverá  a  innovación  educativa  e

impulsará  os  plans  para  a  consecución dos obxectivos do proxecto educativo do

centro  e  favorecerá  o  estudo  e  o  desenrolo  de  cantas  actuacións  propicien  unha

formación integral en coñecementos e valores do alumnado.

Así mesmo se atendemos ao recollido 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 dítase que os centros docentes elaborarán

no curso 2021/22 o seu plan dixital de acordo coas instrucións que se diten.

Estas instrucións están recollidas 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  por iso o noso

centro docente elabora no curso 2021/22 o noso plan dixital de acordo coas

instrucións que se diten.

1.4. Proceso de elaboración

No primeiro trimestre deste curso a coordinadora do Plan Dixital configurou o Cuestionario

SELFIE para o noso centro ao que despois responderon tanto o equipo directivo como o

profesorado e o alumnado.

Deste cuestionario xerouse un Informe SELFIE no segundo trimestre que analizamos os

membros do Grupo de Traballo do Plan Dixital.  Fíxose tanto unha análise cuantitativa

como unha análise cualitativa.

Cos resultados desta análise nese mesmo trimestre elaboramos o Informe DAFO.

A partires deste Informe DAFO no terceiro trimestre establecemos o Plan de Acción do

noso Plan Dixital  e  con posterioridade completamos este  Plan Dixital  para  o  vindeiro

curso.
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2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O noso centro conta cunha infraestrutura de rede colocada pola administración educativa

a  través  de  conexións  cableadas  colocando  dous  puntos  de  rede  en  cada  aula  de

primaria, dous puntos de rede nunha aula de infantil e un punto de rede para cada un dos

postos de dirección,  secretaría,  xefatura de estudos e orientación educativa.  Ademais

tamén hai un punto de rede para a biblioteca escolar e 12 puntos na aula de informática.

Pero non colocou ningún punto de conexión sen fíos. Tamén están instalados puntos de

telefonía por IP no edificio novo pero non contamos con ela no edificio de pedra.

O centro conta con 6 aulas dixitalizadas pola Administración educativa: unha aula de 4º de

primaria, a aula de informática con pizarra dixital, canón e 12 equipos e as 4 aulas de 5º e

6º de primaria. E ademais a Administración tamén dotou de equipos para a xestión do

equipo directivo, de orientación escolar, da biblioteca e 4 equipos para educación infantil

pero non dotou de equipos para o resto das aulas nin para a sala de profesorado. Debido

a pandemia recibimos no cole vinte equipos portátiles que agora estamos empregando

como aula móbil  para 5º  e 6º  de primaria aínda que só podemos empregar dezaoito

porque hai dous que non acenden.

Ademais o centro conta cun servizo de correo electrónico posto pola Consellería para as

comunicacións ceip.opombal@edu.xunta.gal e do  Abalarmóbil,  unha  páxina  web

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipopombal/ na que tamén temos plenamente activa a

Aula Virtual do cole.

O centro  conta cun servizo  de mantemento dos ordenadores privado contratado polo

centro  para  problemas  xerais  de  hardware pero  non  contamos  con  servizo  de

mantemento para problemas puntuais que xurden a diario.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP
Ed. Post

sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 1.8

Profesorado 2.8

Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 1.9

Profesorado 2.6

Alumnado 3.7

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 2.4

Profesorado 3

Alumnado 3.7

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 2.4

Profesorado 3

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 2.9

Profesorado 3.8

Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct.

Profesorado

Alumnado 3.2

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 1.8

Profesorado 2.7

Alumnado

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 2.4

Profesorado 2.9

Alumnado 3.8

1.1. Test CDD: 

1.3. Participación segundo perfil do profesorado

N.º profesorado que
participa

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 22 25 88%

PROVISIONAL 2 2 100%

INTERINO 3 3 100%

SUBSTITUTO 3 3 100%

DESPRAZADO 1 1 100%

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro

Puntuación media do test
(sobre 192)

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

Nivel de competencia en
Galicia

72,4 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)
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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. 76 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1)

PRI. 70,9 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1

A2 13 41,9% 

B1 16 51,6%

B2

C1 2 6,5%

C2

TOTAL 31 100,00%

Outras  fontes:  Tamén tivemos  en  conta  a  análise  cualitativa  e  cualitativa  do  Informe
SELFIE
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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

CA
TE

G
O

R
ÍA

S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1.  Infraestrutura dixital que respalda a 
ensinanza e aprendizaxe con tecnoloxías 
dixitais.
2.  Dispositivos dixitais para o uso na 
ensinanza.
3.  Plan para a aprendizaxe mixta.
4.  O alumnado de neae ten acceso a 
tecnoloxías dixitais.

1.  Acceso a internet deficiente.
2.  Sistemas de protección de datos (licenzas 
e dereitos de autoría).
3.  Falta de espazos físicos e mobiliario que 
faciliten a aprendizaxe con tecnoloxías 
dixitais.
4.  Falta de repositorios e bibliotecas en liña 
con materiais de ensinanza-aprendizaxe.
5.  Características do software instalado nos 
equipos.

PERSOAL DOCENTE

1.  Apoio ao profesorado para probar novas 
formas de ensinanza con tecnoloxías dixitais.
2.  Dinámicas para reflexionar sobre o uso da 
tecnoloxía.
3.  Reflexión sobre as necesitades de DPC 
sobre a ensinanza con tecnoloxías dixitais.
4.  Intercambio de experiencias no centro 
sobre a ensinanza con tecnoloxías dixitais.  
5.  Búsqueda de recursos educativos dixitais 
en internet.                                      6.  Creación 
de recursos dixitais para reforzar o método 
de ensino.                      7.  Uso de entornos 
virtuais de aprendizaxe co alumnado.               
8.  Emprego de tecnoloxías dixitais para 
comunicacións do centro.                     9.  Uso 
de recursos educativos abertos.                         
10.  Adopción de innovacións educativas por 
parte do profesorado.                  11.  Uso de 
tecnoloxías dixitais para fomentar a 
creatividade.                               12. Realización 
de actividades de aprendizaxe dixital que 
implican ao alumnado.

1.  Falta de tempo para explorar como 
mellorar o método de ensinanza con 
tecnoloxías dixitais.
2.  Avaliación dos progresos en materia de 
ensinanza e aprendizaxe con tecnoloxías 
dixitais.
3.  Uso de tecnoloxías dixitais para colaborar
con outras organizacións.
4.  Uso de tecnoloxías dixitais para facilitar a
colaboración entre o alumnado (traballo en 
grupo).
5.  Fomento da participación do alumnado en
proxectos interdiciplinares usando 
tecnoloxías dixitais.                                            
6.  Uso de tecnoloxías dixitais para facilitar 
retroalimentación ao alumnado.    7.  
Incorporación por parte do profesorado de 
tecnoloxías dixitais para a avaliación.              
8.  Emprego de tecnoloxías dixitais para que 
o alumnado reflexione sobre a aprendizaxe.  
9.  Uso de datos do alumnado para mellorar a
aprendizaxe.                                  10.  
Participación do profesorado en redes 
colaborativas profesionais.

PERSOAL NON 
DOCENTE

ALUMNADO
1.  Existencia de dispositivos dixitais do 
centro para uso do alumnado.
2.  Creación de contidos dixitais.
3.  Comunicación con tecnoloxías dixitais.
4.  Habilidades dixitais adquiridas polo 
alumnado.

1.  Portátiles do centro para o alumnado na 
casa.
2.  Uso de portátiles persoais do alumnado 
no centro.
3.  Aprender a programar e codificar en 
relación ás tecnoloxías dixitais.
4.  Competencia por parte do alumnado para 
a resolución de problemas técnicos coas 
tecnoloxías dixitais.
5.  Participación do alumnado na 
autoavaliación e coavaliación empregando 
ferramentas dixitais..                                          
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6.  Incorporación nas diferentes materias de 
conceptos como a verificación da calidade da
información, comportamento seguro e 
responsable do alumnado en internet.

FAMILIAS 1.  Escasa colaboración familiar en moitas 
familias.

OFERTA

1.  Falla de estratexia dixital.
2.  Colaboración con outros centros e/ou 
organizacións para apoiar o uso das 
tecnoloxías dixitais.
3.  Asistencia técnica interna para resolver 
problemas técnicos.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1.  Medidas para identificar os retos da 
aprendizaxe mixta do alumnado.
2.  Apoio ao profesorado para abordar os 
retos da aprendizaxe mixta.
3.  Facilidade de que o alumnado utilice 
tecnoloxías dixitais para documentar a 
aprendizaxe.
4.  Utilización de plataformas dixitais 
promovidas pola administración educativa.
5.  Uso activo e creativo da aula virtual.

1.  Creación de espazos para compartir 
recursos educativos dixitais.
2.  Participación en proxectos 
interdisciplinares.
3.  Dinámicas para reflexionar sobre o uso de
recursos dixitais (tratamento de imaxe, 
protección de dereitos, licenzas, software 
libre, plaxio, ...).
4.  Utilización de recursos dixitais para 
observar e documentar os progresos.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

G
O

R
ÍA

S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1.  Estabilidade laboral do persoal docente.
2.  Estabilidade laboral do persoal non 
docente.

1.  Achegas económicas que recibe o centro.
2.  Oferta de actividades formativas e as 
condicións para a participación.
3.  Actuacións da administración educativa.
4.  Dotación de equipamento tecnolóxico.

LEXISLACIÓN
1.  Lexislación educativa.
2.  Lexislación non educativa que afecta ao 
sistema educativo.

CONTORNA

1.  Condicións socioeconómicas da contorna.
2.  Colaboración cpn institucións alleas ao 
centro.
3.  Participación das familias.
4.  Acceso do alumnado a dispositivos fóra 
do centro.

ANPA 1.  Relación coa ANPA

OUTRAS ENTIDADES
1.  Existencia de proxectos externos.
2.Relación con persoas que non forman parte
da comunidade educativa.
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

“Área/s de mellora”: Infraestrutura e equipos (C3)
1. OBXECTIVO (1): Mellorar o acceso a internet no centro por Wifi  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Valorar a cantidade de zonas (por edificio) con acceso a internet deficiente (Instrumento: Táboa de dobre entrada)

Valor de partida (3) Valor de partida 50%

Valor previsto e data 
(4)

Valor de chegada 100% 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: Solicitar a 
UAC / AMTEGA a 
colocación de acceso 
a internet por Wifi.

Equipo Directivo
Persoa coordinador/a
TIC

1º trimestre
- Solicitude do E. Directivo co 
Vº e Prace de Inspección

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Detectar as 
zonas onde non se 
recibe sinal suficiente
de internet.

Equipo directivo setembro - Asesoramento externo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Instalación 
dos puntos wifi 
necesarios.

UAC
Empresa externa 2º Trimestre

- Técnicos da UAC

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Liderazgo (A4)
2. OBXECTIVO (1): Dinamizar no horario o tempo para explorar como mellorar o método de ensinanza con tecnoloxías dixitais.  Acadado

              RESPONSABLE: Xefatura de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Espazo de tempo no horario escolar para explorar coas tecnoloxías dixitais. (Instrumento: calendario de reunións)

Valor de partida (3) 0 sesións

Valor previsto e data 
(4)

1 sesión quincenal 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: Establecer no 
horario do profesorado 
dinamizador do plan 
dixital 1 sesión para este 
obxectivo a poder ser por 
parellas.

Xefatura de estudos Setembro
- Persoal docente
- Horario do profesorado
- Vº e Prace da Inspección

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Establecer unha 
reunión quincenal / 
mensual do 
profesorado para 
seguir a evolución

Profesorado Todo o curso
- Wifi axeitada
- Portátiles do profesorado
- Horario

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:

Realizada

Aprazada

Pendente



3. OBXECTIVO (1): Potenciar o uso de tecnoloxías dixitais para facilitar a colaboración entre o alumnado (traballo en grupo)  Acadado

              RESPONSABLE: Profesorado Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Enquisa para valorar a achega do centro na mellora do traballo en grupo con TICs (Instrumento: enquisa)

Valor de partida (3) Traballos creados e compartidos - 0

Valor previsto e data 
(4)

Traballos creados e compartidos - 3 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: Deseño de 
actividades que 
requiran un traballo 
en grupo na Aula 
Virtual.

O profesorado 3º trimestre
- Ordenadores
- Horario
- Conexión a internet - Wifi

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Continuar co 
traballo en grupo / 
individual cos 
ordenadores unha 
xornada á semana.

Profesorado 3º trimestre
- Dispositivos portátiles
- Conexión Wifi

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H1)
4. OBXECTIVO (1): Dar pautas ao alumnado nas diferentes materias a través de conceptos como a verificación da calidade da información 

consultada, comportamento seguro e responsable en internet.
 Acadado

              RESPONSABLE: Profesorado Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

% de profesorado que da pautas ao alumnado en cada materia. (Instrumento: cadro de dobre entrada)

Valor de partida (3) Incorporación nas materias – 10%

Valor previsto e data 
(4)

Incorporación nas materias – 60% 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:  Traballar o 
comportamento seguro en
internet en Valores.

Profesorado Todo o curso

- Banco de recursos Creative 
Commons 
- Conexión Wifi
- Portátiles 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Debate co 
alumnado sobre a 
información recollida en 
Internet para os traballos 
propostos na aula

Profesorado Todo o curso - Actas de acordos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:  Dinamizar charlas 
relacionadas con buscar 
información en Internet. 
Charlas sobre 
ciberseguridade.

Equipo TIC
Equipo A. 
Extraescolares

1º / 2º Trimestre

- Aula
- Ordenador, 
- Proxector e PDI
- Policía Nacional

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Outras: Seguridade no manexo da tecnoloxía - Comunicación
5. OBXECTIVO (1): Espertar o interese e a colaboración das familias coas tecnoloxías dixitais.  *  Acadado

              RESPONSABLE: Profesorado Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

N.º de visitas á páxina web / Aula Virtual / Abalar e % de familias que asisten as reunións de inicio de curso. (Instrumento: Rexistro de actividade 
no Abalar)

Valor de partida (3) 15% de familias que usan Abalar

Valor previsto e data 
(4)

60% de familias que usan Abalar 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: Elaboración da
presentación en 
Power Point / 
Genially / Canva para 
a reunión de inicio de
curso

Profesorado Setembro
- Ordenadores
- Horario
- Presentación

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Reunión de 
inicio de curso das 
familias con 
dispositivo móbil.

Profesorado Setembro / outubro

- Aula Virtual
- Abalar
- Páxina web
- Blog
- PDI

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Elaboración e
entrega de titorial 
sinxelo.

Profesorado Outubro

- Ordenadores 
- Horario
- Páxina web do cole
- Blog

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Liderazgo (A1)
6. OBXECTIVO (1): Establecer unha estratexia dixital no centro.  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Valoración do % de cumprimento da estratexia dixital por ciclos. (Instrumento: cadro de dobre entrada)

Valor de partida (3) 0% Estratexia dixital no centro

Valor previsto e data 
(4)

50% Estratexia dixital no centro. 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:  Elaborar unha
programación 
vertical de contidos 
mínimos a acadar por
nivel en tecnoloxías.

Equipo TIC 1º trimestre - Ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:     Elaborar 
unha táboa de 
contidos por ciclos

Equipo de ciclo 1º trimestre
- Ordenadores
- Blog

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Crear na Aula 
Virtual un curso para 
subir os contidos 
creados e informar 
ao Claustro

Administradora da 
Aula Virtual
Equipo Directivo

1º trimestre
- Aula Virtual
- Internet
- Curso

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Infraestrutura e equipos (C16)
7. OBXECTIVO (1): Establecer canles para compartir recursos educativos dixitais.  Acadado

              RESPONSABLE: TICs e Equipo directivo Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Nº de cursos creadas. (Instrumento: Táboa rexistro de cursos creados)

Valor de partida (3) Cursos creados 0

Valor previsto e data 
(4)

Cursos a crear 1 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: Mellora da aula 
de informática

Equipo directivo
Consellería

Todo o curso

- Petición de ordenadores a 
AMTEGA co Vº e Prace de 
inspección.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Mellora de 
recursos informáticos 
nas aulas.

Equipo directivo
UAC

Todo o curso

- 2 ordenadores por aula
Recursos online por ciclos.
- 25 ordenadores portátiles por 
ciclo

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Crear na Aula 
Virtual un espazo para 
o profesorado con 
recursos dixitais 
aportados por todos.

Administradora da 
Aula Virtual

1º Trimestre
- Aula Virtual do cole
- Conexión Wifi

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: Competencias dixitais do alumnado (H1), (H3) e (H4)
8. OBXECTIVO (1): Desenvolver dinámicas para reflexionar sobre o uso de recursos dixitais (tratamento de imaxe, licenzas, software libre, 

plaxio, ...)
 Acadado

              RESPONSABLE: Profesorado e Asesoramento externo Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Crear un manual básico sobre uso de licenzas (Instrumento: Manual)

Valor de partida (3) O manuais creados

Valor previsto e data 
(4)

1 manual creado 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: Curso sobre 
licenzas

Dirección 1º trimestre - Solicitude ao CEFORE

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Crear un 
grupo de traballo 
para confeccionar 
un manual

Equipo TIC 2º Trimestre
- Formación do CEFORE
- Material de Internet
- Acceso a Internet.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Dar a 
coñecer o manual 
ao alumnado

Profesorado 3º trimestre
- Aula Virtual
- Internet
- Manual

Realizada

Aprazada

Pendente



3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

O centro ten unha necesidades de mellora das seguintes infraestruturas tecnolóxicas:

◦ Instalación  de  puntos  wifi  necesarios  en  cada  un  dos  edificios  para  que  nos

poidan funcionar as aulas móbiles.

◦ Dotación de equipos portátiles para aulas móbiles para compartir en ciclos dado

que temos dous edificios e é moi complicado o uso compartido entre os dous.

Ademais  dos  equipos  subministrados  pola  administración  só  contamos  con

dezaoito que funcionen e nas aulas temos 25 alumnos/as polos que moitos non

teñen equipo para usar.

◦ Tamén sería preciso ter armarios de carga para os equipos.

◦ Pizarras  interactivas  e  canóns  no  resto  das  aulas  que  aínda  non  están

dixitalizadas.

◦ Un ordenador  que  opere  como servidor  de  ficheiros  ou arquivos  que  permita

compartir recursos entre varios usuarios.

◦ Ordenadores portátiles para o profesorado.

Contar cunha infraestrutura IT é fundamental para a posta en marcha e a continuidade do

Plan Dixital.

4. Avaliación do plan

Desenrolaremos un modelo de avaliación que permita analizar o grao de utilización das

TIC e a súa incidencia no proceso educativo a través de reunións de seguimento do

proxecto e valorar mediante rúbricas.

4.1. Seguimento do Plan de Acción

-  No  contexto  da  avaliación  procesual faremos  unha  reunión  trimestral  para

valorar o Plan e na que rexistraremos os seguintes puntos:

• Execución

• Análise e valoración dos resultados.

• Problemas atopados.
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• Posibles modificacións.

• Propostas de mellora.

4.2. Propostas de mellora: revisión

- No contexto da avaliación final faremos unha reunión de avaliación ao finalizar o

curso escolar na que analizaremos os seguintes puntos:

• Logros obxectivos, accións, resultados, ...)

• Propostas de mellora.

• Influencia no desempeño académico do alumnado.

5. Difusión do plan

Para dar difusión a este Plan:

• Publicarémolo na web do Centro e na Aula Virtual.

• Informaremos as familias na reunión inicial do curso.

• Actualizaremos o Plan en cada avaliación procesual.
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