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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

● Denominación: CEIP PAZOS DE REIS

● Código administrativo:36009755

● Código de identificación Fiscal: Q 8655147 J

● Enderezo: Rúa A Porteliña, 7, CP: 36715 -TUI

● Teléfonos: 886110805 – 659665943

● Enderezo electrónico: ceip.pazo.reis@edu.xunta.es

● Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippazosdereis/

● Aula virtual: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippazosdereis/aulavirtual/

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

● Colexio Público pertencente á Xunta de Galicia.

● Niveis educativos que acolle: Educación Infantil Educación Primaria

● Número de Unidades: 3 de E. Infantil e 6 de E. Primaria

● O Centro está adscrito ao Instituto San Paio de Tui, onde realizan Eso os
alumnos e alumnas deste Centro.

● Emprazamento xeográfico: O Centro está emprazado no barrio da Porteliña,
que forma parte do grupo de núcleos de Poboación da Entidade Menor de
Pazos de Reis, e situado con respecto ao casco urbano de tui a 1,5 km
aproximadamente,  nunha  zona  semi-rural  de  economía  familiar  e  nivel
cultural medio. Actualmente existe bastante poboación inmigrante de orixe
marroquí que supón máis do 20% do alumnado.

● O PD do centro relaciónase directamente cos Plan e proxectos de Centro,
contribuíndo  ao  desenvolvemento  do  Proxecto  Educativo.  Dentro  das
actividades  e  proxectos  nos  que  participa  o  centro  están  o  PLAMBE,

DigiCraft,  Contratos-Programa  Innova  (EDUexcelencia.  EDUsostibilidade.),
Contratos-Programa Inclúe (IGUÁLA-T), Plan Proxecta (Proxectos de vida
activa e deportiva (PVAD)), Plan de Formación Permanente do Profesorado.

● Dentro da Programación Xeral Anual do curso 22/23 o PD contribuirá a
desenvolver  o  Proxecto  Documental  do  Centro,  relacionado  co  mes  da
Ciencia  en  galego,  e  todos  os  demais  proxectos  programados  en
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coordinación cos equipos de Biblioteca Escolar e Dinamización da Lingua
Galega.

1.3. Breve xustificación do mesmo

● 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

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan
instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema
educativo no curso 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 
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1.4. Proceso de elaboración

Descrición da organización e do proceso de elaboración do PD dentro do Equipo
de Dinamización do Plan Dixtal:

Presentación e lectura do proxecto. Establecemento do horario de traballo
grupal  e  individual.  Colaboración  dos  mentores  ADIX  da  Rede  Dixital  de
Centros e contacto das persoas ADIX co Centro.

Consolidación  e  envío  do  SELFIE  do  noso  centro  educativo.  Busca  de
información para o deseño e elaboración e implementación do PDC. Deseñar
propostas sobre a estrutura e os elementos que deben compoñer o Plan Dixital
de Centro

Realización  individual  por  parte  do  profesorado  do  Test  CDD  (test  de
competencia dixital docente).

Formación online para a elaboración de análise DAFO. Elaboración do DAFO do
centro.  Xerar  unha  análise  DAFO  que  axude  a  reflexionar  sobre  a  nosa
situación.

Traballo de investigación para o deseño do Plan de Acción. Formación para o
deseño do Plan de Acción dentro do Plan Dixital de Centro.

Elaboración da versión 1,0 do Proxecto Dixital de Centro coa colaboración dos
mentores ADIX (que asesoran en todo o proceso).

Valoración da formación recibida. Posta en común das dificultades atopadas na
elaboración do PDC.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● Infraestrutura de voz: dirección.

● Conexión cableada e sen fíos: todas as dependencias están dotadas
con conexión con cable ou sen fíos.

● Equipos de xestión: 3 ordenadores de mesa cos seus correspondentes
monitores, unha fotocopiadora multifución en dirección.

● Todas  as  aulas  contan  cun  ordenador  portátil  ou  de  mesa,  un
proxector e un encerado dixital. (Dúas, dotación da consellería,
foron dadas de baixa pola UAC e só funcionan como pantalla. (Fecha
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de baixa 27-09-21).2 encerados foron dotados pola consellería e  o
centro mercou outros 4 encerados dixitais.

● O equipo de orientación conta cun ordenador portátil.

● A  biblioteca  conta  cun  ordenador  portátil  e  un  proxector  e
pantalla. 

● O profesorado especialista (Educación física, inglés, música) conta
cun  portátil.  O  resto  do  profesorado  ten  2  ordenadores  a  súa
disposición.

● NON dispoñemos de aula de informática por carecer de espazo.

● O  alumnado  dispón  de  12  portátiles  como  dotación  do  programa
Digicraft e outros 5 do programa Educadixital.

● Contamos  con  outros  6  portátiles,  moi  vellos  e  que  dan  moitos
problemas.

● Servizos dixitais educativos:o centro conta con páxina web, aula
virtual, blogs de curso, facebook e instagram.

● Xestión do mantemento do equipamento do centro: a UAC. 

Só 4 ordenadores de mesa e 2 portátiles son dotación da consellería. Todos
os demais portátiles foron mercados polo centro ao longo destes anos, sendo
algúns deles moi obsoletos. 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelat
o

FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3.2
Profesorado 3.2
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2,8
Profesorado 2.6
Alumnado 3.9

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.5
Profesorado 2.9
Alumnado 4.7

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4.2
Profesorado 3.8
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3.7
Profesorado 3.4

Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 3.4
Profesorado 3.1

6Alumnado 3.6
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G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2.4
Profesorado 2.3
Alumnado

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3
Profesorado 2.5
Alumnado 3.9

Test CDD: 

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 5 11 45,5 %

PROVISIONAL 0 2 0 %

INTERINO 1 2 50 %

SUBSTITUTO 1 1 100 %

DESPRAZADO 0 0 0 %

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

84,1 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas
Puntuación media do test

(sobre 192)
Nivel de competencia Puntuación media do test

en Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

Inf. 95 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1)

Pri. 95,4 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

A2 2 28,6 %

B1 2 28,6 %

B2 3 42,9 %

TOTAL 7 100,10%

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE

GO
RÍ

AS INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1. Conectividade. 
2. Asistencia técnica

 

1. Falta de espazos físicos
2. Falta de Recursos
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PERSOAL DOCENTE

1.Debate  sobre  o  uso  da
tecnoloxía.
2.Participación no DPC
3.Adaptación  ás  necesidades  do
alumnado.
4.O  profesorado  colabora  dentro
da  escola  para  o  uso  da
tecnoloxía.
5.O  profesorado  emprega
tecnoloxías dixitais dispoñibles
no centro. 
6.O  profesorado  modifica  os
recursos dixitais existentes.

1. Falta de tempo para explorar
a ensinanza dixital.
2. Sinerxias para a aprendizaxe
mixta.
3.  Non  creamos  recursos
dixitais.
4.  Non  empregamos  entornos
virtuais de aprendizaxe.
5.  Non  facemos  unha  avaliación
dixital  
6. Documentación da aprendizaxe.
7.  Práctica  reflexiva.
Reflexionar sobre a miña propia
práctica  profesional  e  a
colectiva en canto ao  uso das
tecnoloxías dixitais.
8. Compartimos contidos dixitais
non  respectando  ás   normas  de
propiedade   intelectual  e  os
dereitos de autoría.
9.  Non  usamos  as  tecnoloxías
dixitais  para  proporcionarlle
retroalimentación  ao  Alumnado,
facilitando  a  planificación  de
accións posteriores.

PERSOAL NON DOCENTE

ALUMNADO

1.A implicación do alumnado.
2.O comportamento responsable.
3 Os alumnos outorgan 
recoñecemento ao traballo dos 
demais.

1. Non ter habilidades dixitais 
para diferentes materias.
2. Non ter coñecementos para 
resolver problemas técnicos.

FAMILIAS
1. Colaboración
2.Implicación

1. Baixa competencia dixital.

OFERTA

1. Ofertamos:
Páxina web
Ciencia en movemento
Aula virtual
Ensino mixto
Programas que desenvolven a CD: 
Digicraft
Biblioteca/repositorio en liña

1. Non ofertamos: escola de pais 
e nais
2. Usamos ferramentas non 
corporativas.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1.Desenvolvemento da estratexia 
co profesorado.
2.Proxectos interdisciplinares.

1.Non avaliamos as capacidades 
desenvoltas fóra do centro.
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3.Utilizan as tecnoloxías 
dixitais para fomentar e 
mellorar a colaboración 
do alumnado na aprendizaxe 
individual e colectiva
4. Alfabetización en datos e 
informacional. Incorporar 
actividades de  aprendizaxe que 
lle esixan ao alumnado o uso de 
tecnoloxías dixitais para   
Buscar, avaliar e xestionar 
información e datos en contornos
dixitais.

2. Comunicación irregular entre o
equipo docente.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. O acceso a internet.
2. Unha boa asistencia técnica.
3. A formación profesional en liña.
4. Accesibilidade e inclusión. Garantir o 
acceso a recursos dixitais e 
    actividades de aprendizaxe para todo 
o alumnado, tendo en conta as 
    Accións contextuais, físicas ou 
cognitivas para o seu uso.

1. Falta de dispositivos dixitais para os 
alumnos.
2. A protección de datos.
3. Falta de tempo do profesorado para 
desenvolver material.

LEXISLACIÓN

1. As novas modalidades de ensinanza.

CONTORNA

1. Colaboración co concello. 1. Nivel socioeconómico das familias
2.Acceso a conectividade e dispositivos 
por parte das familias
3.Brecha dixital

ANPA

OUTRAS ENTIDADES
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Área/s de mellora: F. Pedagoxía: implementación na aula
OBXECTIVO 1: (1) Realizar actividades audiovisuais baseadas en proxectos de investigación científica. Acadado

Responsable: Os titores
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Realización da actividade por parte do alumnado. (listaxe de control)

Valor de partida: (3) 0 actividades.

Valor previsto e data: (4) 1 actividade por curso. 2T

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: Reunión do claustro para
escoller a temática científica a 
desenvolver.

O claustro
1ª quincena de 
setembro.

Lugar de reunión, 
ordenadores e proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Establecer os
diferentes bloques temáticos 
para cada aula.

Titoría Outubro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Realización da actividade
por parte do alumnado. Titoría

2º trimestre Ordenadores e proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente

(F6. Proxectos interdisciplinares)
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Área/s de mellora: E. Pedagoxía: apoio e recursos, H. Competencias dixitais do alumnado
OBXECTIVO 2: (1) Consolidar o uso da AV nos cursos de 3º a 6º Acadado

Responsable: Os titores
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Realización de actividades para o alumnado en todos os cursos. (listaxe de control/ enquisa)

Valor de partida: (3) 3 actividades por titoría

Valor previsto e data: (4) 2 actividades por trimestre en cada titoría. 3º trimestre

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:Reunión de claustro para 
establecer tipos de actividades 
por aula.

Titoría 1ª quincena de 
setembro

Lugar de reunión, 
ordenadores , AV.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2:Formación interna. Formación 
entre iguais.

Titoría 1º trimestre Lugar de reunión. Ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3:Creación de actividades 
para cada aula.

Titoría 3er trimestre Ordenadores , AV.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Realización das 
actividades por parte do 
alumnado.

Titoría 3er trimestre Ordenadores , AV.

Realizada

Aprazada

Pendente

(E3. Entornos virtuais de aprendizaxe)
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Área/s de mellora: H: Competencias dixitais do alumnado.
OBXECTIVO 3: (1) Consolidar ao alumnado de 5º e 6º de EP na programación por bloques Acadado

Responsable: Titorías
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Desenvolvemento de actividades de programación nas aulas. (listaxe de control/ memoria Digicraft)

Valor de partida: (3) Iniciación de actividades de programación en 2 aulas: 0 Actividades

Valor previsto e data: (4) Consolidación de actividades de programación en 2 aulas: 10 Actividades aula 3 T

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: Continuidade no 
programa Digicraft.

Equipo directivo 30 setembro Ordenador

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Reunión para 
deseño/selección de actividade 
con Scratch

Titoría 1º trimestre
Dispositivos para alumnado e
profesorado, Scratch e 
robots.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Posta en práctica nas 
aulas

Titoría 2º trimestre
Dispositivos para alumnado e
profesorado, Scratch e 
robots.

Realizada

Aprazada

Pendente

(H13. Aprender a codificar ou programar)
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Área/s de mellora: H. Competencias dixitais do alumnado.
OBXECTIVO 4: (1) Aumentar o acceso do alumnado a información  fiable e precisa. Acadado

Responsable: Titorías
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Creación de bancos de páxinas de referencia por ciclos. (observación)

Valor de partida: (3) 0 bancos de páxinas creados

Valor previsto e data: (4) 4 bancos de páxinas creados. Fin 3º trimestre

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: Reunión por ciclos para 
crear o espazo na AV e a 
estrutura do banco de páxinas.

Profesorado de ciclo 30 setembro Ordenadores ou tablets, 
espazo para reunirse, AV

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Inclusión de páxinas de 
referencia das diferentes 
temáticas.

Profesorado titor 2º trimestre Ordenadores, AV

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Desenvolvemento de 
actividades que impliquen o 
uso dos bancos.

Profesorado titor 3º trimestre Ordenadores, AV.

Realizada

Aprazada

Pendente

(H5. Verificar a calidade da información)
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Área/s de mellora: A. LIDERAZGO, H. Competencias dixitais do alumnado.
OBXECTIVO 5: (1) Promover no alumnado o coñecemento e desenvolvemento de actitudes de respecto aos dereitos de autor. Acadado

Responsable: Equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Inclusión de bibliografía e webgrafía nos traballos creados (enquisa/ lista de control)

Valor de partida: (3) Traballos sen bibliografía ou webgrafía

Valor previsto e data: (4) 75% de traballo presentado con bibliografía e webgrafía Final 3º trimestre

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: Charla/Coloquio/Debate 
sobre a importancia dos 
dereitos de autor entre 
alumnado e
profesorado.

Equipo directivo 1º trimestre
Lugar de reunión, 
persona formadora, 
ordenador, proxector

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Formación dereitos de 
autor e licenzas de uso.

Equipo Tic 1º trimestre

Contactar co CEFORE, 
lugar de reunión, persona
formadora, ordenador, 
proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Creación de infografías 
con recursos libres.

Profesorado 2º trimestre Lugar de reunión, ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente

A05.4: Inclusión de 
bibliografía e webgrafía nos 
traballos do alumnado.

Profesorado 2º e 3º trimestres
Aulas, material 
funxible, ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente

(H7. Outorgar recoñecemento aos traballos dos demais)
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Área/s de mellora: H: Competencias dixitais do alumnado.
OBXECTIVO 6: (1) Crear canles de comunicación entre o alumnado na AV do centro. Acadado

Responsable: Responsable da AV do centro
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de alumnado que usa as ferramentas de comunicación na aula virtual (enquisa)

Valor de partida: (3) Sen canle clara de comunicación na aula virtual

Valor previsto e data: (4) 75% do alumnado que usa as ferramentas de comunicación na aula virtual Fin 3º trimestre

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA

FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA ACCIÓN

(9) ESTADO (10)

AO6.1: Creación  de foro na AV 
de cada curso.

Responsable da AV 
do centro

1º trimestre Ordenador, aula virtual do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: Desenvolvemento de 
actividades que impliquen o 
uso do mesmo co profesorado.

Responsable da 
AV, profesorado

1º e 2º trimestre
Ordenadores, aula virtual do 
centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Desenvolvemento de 
actividades que impliquen o 
uso do mesmo co alumnado

Responsable da 
AV, profesorado

2º e 3º trimestre
Ordenadores, aula virtual do 
centro

Realizada

Aprazada

Pendente

(H10. Aprender a comunicarse)
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Área/s de mellora: B. Colaboración e redes

OBXECTIVO 7: (1) Actualizar a imaxe da páxina web Acadado

Responsable: Equipo TIC e equipo directivo
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Actualizacións trimestrais da imaxe da páxina web. (observación)

Valor de partida: (3) 0 actualizacións trimestrais.

Valor previsto e data: (4) 1 actualización trimestral. 3º trimestre

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA

FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO7.1: Xuntanza para 
determinar cambios na páxina 
web e responsable.

O claustro 1ª trimestre
Lugar de reunión, 
ordenadores, e 
proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.2: Actualizacións 
trimestrais.

Equipo TIC.   
Responsable páxina 
web.
 

3º trimestre
 

Lugar de reunión. Ordenadores, 
proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO7.3: Xuntanza para 
valoración das actualizacións.

O claustro. 3º trimestre.
Lugar de reunión. Ordenadores, 
proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: C. Colaboración e redes

OBXECTIVO 8: (1) Manter actualizadas as redes sociais. Acadado

Responsable: Equipo TIC.
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Actualizacións das redes sociais (observación)

Valor de partida: (3) 2 actualizacións semanais das redes sociais

Valor previsto e data: (4) 1 actualización diaria das redes sociais. 3º trimestre

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6)
DATA PREVISTA

FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO8.1: Xuntanza para 
determinar os cambios nas 
redes sociais e responsable.

O claustro
1ª quincena
de 
setembro.

Lugar de reunión, 
ordenadores e 
proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.2: Actualizacións das redes
sociais

Persoa  responsable
das redes sociais.
 

3º trimestre
 

Lugar de reunión, ordenadores e
proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO8.3: Xuntanza para 
valoración das actualizacións.

O claustro. Fin de curso.
Lugar de reunión, ordenadores e
proxector.

Realizada

Aprazada

Pendente
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2.4. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

● Reposición dos dous encerados dixitais que foron dados de baixa pola
UAC con data 27-09-21)

● 7 portátiles  xa que aparte dos equipos de dotación de programas
específicos  (Digicraft  e  Educadixital)  o  centro  só  conta  con  6
portátiles vellos e lentos (2 da consellería e 4 de centro).

Ademais  o  feito  de  que  o  centro  sexa  un  colexio  rural  cunha
distribución na que os cursos de 3º e  4º están nun edificio ao
que se accede polo exterior, por escaleiras que  quedan  desprotexidas
da chuvia; así como a aula de 6º curso, un adosado no patio.  Fai
necesaria a dotación de equipos informáticos independentes. Dada  a
dificultade de traslado dunhas clases a outras. 

4. Avaliación do plan

No contexto da avaliación procesual a frecuencia da súa realización será
como  mínimo unha  vez  ao trimestre.  Os aspectos  a  valorar  incluirán  o
estado da execución das accións, a análise e valoración dos resultados e,
de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de
mellora.

-No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será como
mínimo unha vez ao ano. Os aspectos a considerar incluirán, entre outros,
a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

5. Difusión do plan

O  PDC  é  un  documento  público  do  centro  que  estará  a  disposición  da  comunidade
educativa e poderá ser consultado po calquera membro de dita comunidade. Estratexia ou
protocolo para a publicidade e difusión do plan dixital:

Publicarase na páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippazosdereis/

Páxina  de  Facebook  e  Instagam  https://www.instagram.com/ceippazosdereis/
https://www.facebook.com/ceip.pazosdereistui

O enlace da información enviarase ás familias a través de abalar móbil e dos grupos de
WhatsApp.

Tamén se enviará dito enlace aos membros da ANPA para que o difundan entre as familias.
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