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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro.

● Datos do centro escolar

○ Denominación do centro: CEIP Otero Pedrayo

○ Localidade: Matamá, Vigo.

○ Código de centro: 36009962

○ Enderezo: Rúa Ramiro Pascual, nº 9. Código Postal: 36213

○ Teléfonos: 886120256/886120257

○ Correo electrónico: ceip.pedraio.vigo@edu.xunta.es

● Situación actual do centro

O colexio  foi  creado en setembro de 1966 baixo  o nome de Colexio  Público  “As

Carneiras”. En 1989 sufriu unha reconstrución e pasou a denominarse CEIP Otero Pedrayo.

O horario é de  sesión única de mañá dende as 9 ata as 14 horas. O centro está aberto

polas tardes para a realización de actividades extraescolares xestionadas pola ANPA.  O

Colexio dispón de comedor escolar e de tres liñas de transporte.

● Instalacións

O centro ten unha estrutura vertical, dispón de tres plantas con boa luminosidade

e calefacción central en todas as dependencias.

A planta baixa está ocupada pola sala de mestres, despacho de dirección, despacho

de xefatura  de  estudos,  despacho de secretaría,  sala  de  reprografía,  comedor  escolar,

salón de actos, despacho da ANPA, conserxería, sala de caldeiras, almacén, almacén do

ascensor,  aseos do alumnado con duchas  e baños do profesorado.  Na parte  exterior,

unida por un corredor á planta baixa do edificio, contamos co ximnasio auditorio.

Na primeira  planta hai  3  aulas  de  Educación  Infantil,  1  aula  para  os  apoios  de

Educación Infantil, un aula de convivencia, un aula TIC, 1 aula de Educación Musical, 1 aula
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de Informática,  1  aula de Pedagoxía Terapéutica,  despacho ADIX, relixión a biblioteca e

baños do alumnado e do profesorado.

Na segunda planta hai 6 aulas de Educación Primaria, 1 aula de Idioma Extranxeiro,

1 aula de pedagoxía terapeútica, 1 aula para o Departamento de Orientación e baños do

alumnado e do profesorado.

No exterior do edificio dispoñemos de: 1  pista polideportiva,  1 patio central e 1

patio de Educación Infantil descubertos, 1 porche cuberto que une o ximnasio co edificio e 1

porche cuberto na entrada.

● Unidades

O CEIP Otero Pedrayo conta con 9 unidades recoñecidas pola Administración Educativa.

Ditas unidades están distribuídas como seguen:

-          3 unidades de Educación Infantil de 2º ciclo (3, 4 e 5 anos).

-          6 unidades de Educación Primaria.

● Localización

O Centro  Escolar  está  situado  na  bisbarra  de  Vigo (centro-sur),  en  concreto  na

intersección  de  cinco  distritos  parroquiais  (Beade,  Matamá,  Valadares,  Castrelos  e

Sárdoma). Cada distrito conta cun centro cultural que presenta actividades variadas e moi

activas. Nesta zona predominan as casas unifamiliares con terreo e gando. A escasos 300

metros existe un asentamento xitano de familias novas.

● Características da comunidade educativa

- Contexto social, económico e cultural

A  gran  maioría  das  familias  do  alumnado  traballa  no  sector  servizos.  O  nivel

económico xeral das familias que integran a comunidade escolar é de perfil  medio.  Na

actualidade están aumentando os casos de alumnos e alumnas con proxenitores no paro.
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En  canto  á  formación  educativa  dos  pais  e  das  nais,  aínda  que  hai  un  número

considerable deles que teñen algún título universitario,  a maioría posúe só o título de

graduado escolar.

O Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) que define o  contexto deste centro é

medio  (respecto  a  este  índice  o  noso  centro  está  na  media  de  Galicia  na  Avaliación

individualizada 3º de EP e final 6º EP).

- Alumnado curso 2022-23

 ETAPA  Curso  Nº alumnos

 

 Educación Infantil
 

 4º EI 12

 5º EI 11

 6º EI 12

 
 

 
Educación Primaria
 
 
 

 1º EP 22

2º EP 18

 3º EP 22

 4º EP 11

 5º EP 15

 6º EP  16

  TOTAL 139

A oferta educativa é de 9 unidades (3 EI e 6 EP) dunha sóla liña.

  Número total de alumnos e alumnas:

139 alumnos/as.

Ratio aula/alumno:

Unha media de 18 alumnos/as por nivel en Educación Infantil.

 Unha media de 18 alumnos/as por nivel de Educación Primaria.

Alumnado con ANEAE:

Varios alumnos/as atendidos e supervisados polo Departamento de Orientación (5

alumnos con TEA, varios nenos con TDHA, dislexia, trastorno do desenvolvemento e

alteración da conducta…).
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Alumnado extranxeiro:

Varios alumnos procedentes de países sudamericanos.

 - Profesorado

O Claustro de profesores/as está composto por 17 persoas coa seguinte adscrición:

EI EP EF FI FF EM PT AL RED DO TOTAL

4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 17

A totalidade do profesorado ten destino definitivo no centro, polo que hai certa

estabilidade no cadro de persoal, aspecto que propicia a continuidade do labor docente. Os

mestres  e  mestras  deste  centro  están  en  continua  formación,  asisten  a  xornadas

educativas, cursos de formación organizados pola Consellería de Educación e forman parte

de PFPP, etc.

- Persoal non docente

Un  conserxe,  un  auxiliar  técnico  educativo,  6  coidadoras  do  comedor  escolar  e

persoal de limpeza.

- Pais e Nais

No  centro  contamos  coa  asociación  de  nais  e  pais  (ANPA)  que  se  encarga  de

xestionar  o  servizo  de  comedor  escolar  e  as  actividades  extraescolares.  Tamén

participa de maneira activa nas diversas celebracións escolares que se realizan e

conta con representantes no Consello Escolar.

- Recursos materiais

O  centro  conta  cunha  ampla  variedade  de  recursos  materiais  a  disposición  do

profesorado:  televisores,  vídeo  VHS,  vídeo  DVD,  retroproxectrores,  proxector  de
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opacos,  grupo  de  sonido,  radios  cd,  pantallas  de  proxección,  ordenadores  de

sobremesa,  ordenadores  portátiles,  canóns  e  encerados  dixitais  impresoras,

scánners, fotocopiadoras, …, aínda que moitos deles están moi obsoletos.

1.2.    Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao 

Proxecto Educativo.

O presente Plan Dixital incardínase dentro da liña marcada no Proxecto Educativo e

na  Programación  Xeral  Anual  contribuíndo  ao  desenvolvemento  dos  diversos  plans  e

proxectos do centro:

● Proxectos de mellora e plans de innovación. Documentos institucionais

O  centro  conta  con  todos  os  documentos  de  carácter  institucional  e  de  tipo

pedagóxicos necesarios: 

● PEC

● Proxecto Lingúístico de centro

● Proxecto Lector de centro

● Plan de Atención á Diversidade

● Plan de Convivencia

● Plan de Autoprotección do centro

● Protocolos de actuación da Consellería

● Adaptacion concrecion curricular(LOMLOE)

● Adaptación programación didáctica (LOMLOE)

● Programas de innovación educativa

No presente curso académico o noso centro levou a cabo de novo as actuacións propostas

pola consellería “Programas de éxito educativo-Contratos Programa”

1. Contratos Programa Inclúe (CPINCLÚE)

● IGUÁLA-T./CONVIVE-T./INCLÚE-T./EMOCIÓNA-T
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2. CPInnova

2.1  EDUinnova.

● COMPETENCIA MATEMÁTICA.

● COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

● COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA.

● COMPETENCIA DIXITAL.

2.2  CONTRATOS-PROGRAMA RECUPÉRA-T

“ARCO Educación primaria: 4º e 5º de EP”.

3. PLAN PROXECTA

3.1  PROXECTOS DE VIDA ACTIVA E DEPORTIVA (PVAD)

● Móvete+/PVDA/XOGADE 

Todas as modalidades tiveron un grao de consecución positivo nos seguintes aspectos:

● Obxectivos acadados con respecto aos indicadores acordados no programa.

● Satisfacción co desenvolvemento e organización interna.

● Porcentaxe  de  mellora  e  resultados  académicos  obtidos  polos  alumnos

implicados ao final do curso.

● Implicación e participación das familias e profesorado do centro

● Proxectos de mellora

○  PLAN DIXITAL DE CENTRO

Obxectivos que se pretenden:

a)  Facilitar  a  integración  e  o  desenvolvemento  das  tecnoloxías  dixitais  nos  procesos

formativos e optimizar a xestión dos recursos humanos e materiais do centro.

b)  Promover  o  uso  das  ferramentas  de  avaliación  e  diagnose  dos  centros  educativos

respecto á competencia dixital.
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c)  Mellorar  a  competencia  dixital  dos  membros  da  comunidade  educativa,  para

transformar  os  centros  en  organizacións  educativas  dixitalmente  competentes  nos

procesos de ensino-aprendizaxe, de xestión e de relación.

d) Definir o equipo responsable de dinamización do Plan Dixital e a súas funcións.

○ REDE GALEGA DE EDUCACIÓN DIXITAL

O  noso  centro  conforma  a  Rede  galega  de  Educación  Dixital  (DixitalGal) para  dar

cobertura a todos os centros docentes por ámbitos xeográficos de actuación na creación

desta rede. Así forma parte unha mestra mentora integrada nos equipos de apoio dixital

(ADIX) para  dinamizar  a  transformación  dixital  dos  centros  docentes  e  colaborar  no

deseño, elaboración e implementación do Plan dixital.

○ PLAN DIRECTOR PARA A CONVIVENCIA E A MELLORA DA SEGURIDADE NOS

CENTROS EDUCATIVOS E NOS SEUS CONTORNOS.

 Con  formación  para  o  alumnado  e  familias  en  “Novas  tecnoloxías,  Acoso  Escolar  e

Violencia de Xénero”.

○  PFPP (PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO): 

O noso centro conta cun PFPP con dúas liñas de traballo diversificado en dous itinerarios

formativos:

Itinerario  1. Liña  a)  Plan  dixital  do  centro.  Integracion  didactica  das  TIC.  Traballo

colaborativo en rede a traves de espazos virtuais. Educacion dixital; liña prioritaria este

curso, para traballar no “Plan Dixital de centro”.

Itinerario  2. Liña e)  Convivencia  escolar  e  clima da aula.  Saude e benestar  emocional.

Relacions coas familias. Neste itinerario traballamos os “Patios Dinámicos”.

○ PLAMBE BIBLIOTECAS ESCOLARES
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○ OBRADOIROS DE COEDUCACIÓN PARA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE E A

PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. Concellería de Igualdade. Concello

de Vigo.

○ PLDA: Prevención das drogodependencias e outras adiccións na procura da

sensibilización,  orientación,  información  e  divulgación  desta  materia.

(Concello de Vigo.Concellería de Política de Benestar Social).

○ PROXECTO EDUCATIVO DIXITAL (E-DIXGAL):

O CEIP OTERO PEDRAYO foi  seleccionado para participar no proxecto  Educación

Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/2023. O proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) ten

como obxecto favorecer o desenvolvemento de proxectos integrais de educación dixital,

facilitando aos centros a dispoñibilidade de libros dixitais e doutros materiais dixitais cos

que poidan desenvolver o seu proxecto curricular de 5º e 6º de educación primaria. Curso

2022/23 comenza con 5º de EP, e curso 2023/24 para 5º e 6º de educación primaria

○ CENTRO PLURILINGÜE

O CEIP OTERO PEDRAYO tamén se incorpora como novo centro docente integrado na

Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso 2022/23. Comenza con 1º de EP no

vindeiro curso, e para o curso 2023/24 para 1º e 2º de educación primaria

○ POLOS CREATIVOS

Para o vindeiro ano e para mellorar a nosa competencia dixital e o noso compromiso coa

transformación dixital do noso centro, estamos inmersos na solicitude de Polos creativos.

Queremos  dar  continuidade  á  aula  STEAM coa  ampliación  da  Biblioteca  para  facer  un

espazo  maker.  Solicitaremos,  pois  o  proxecto  de  Polos  Creativos  e  despois  faremos

formación a través dun PFPP se resulta aprobado.
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1.3.    Breve xustificación do mesmo

O plan dixital se enmarca dentro do actual marco normativo da lexislativo vixente.

Seguindo un orde de maior a menor rango, estaría rexido polas seguintes leis:

● A  Lei  Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación,  Lei  Orgánica 3/2020, de 29 de

decembro pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación

especifica que se debe promover o uso das TIC como medio didáctico tratando de

contribuir  a  minimizar  os  efectos  da  fenda dixital  por  xénero  ou  outros  aspectos

socioculturais. (art 111 bis). 

Tamén  incide  en  fomentar  a  confianza  e  a  seguridade  no  uso  das  tecnoloxías,

prestando  especial  atención  ás  situacións  de  violencia  na  rede  e  observando  o

respecto á normativa reguladora da información dixital e os dereitos de propiedade

intelectual ademais de concienciar sobre o respecto dos dereitos de terceiros.

O  acceso  ás  novas  tecnoloxías  basearase  nos  principios  de  non  discriminación

impulsando un compromiso  educativo  entre  familias  e  centro  e  neste  contexto,

deben  atender  á  diversidade  propoñendo  modelos  de  programación  e  materiais

accesibles (art. 121).

Para estes fins, a dirección do centro dirixirá, promoverá e coordinará a innovación

educativa (art 132).

● Neste marco lexislativo  nacional,  a Comunidade Autónoma de Galicia  publicou a

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. Nesta normativa autonómica

se regula a elaboración por parte dos centros docentes durante o curso 2021/22 do

plan dixital (Disposición adicional quinta).

● Por último, a 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 establece  que  a
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coordinación do plan dixital será realizado polo  equipo de dinamización do Plan

Dixital formado pola persoa directora do centro e outra persoa do claustro, que no

caso do noso centro será a persoa coordinadora do equipo TIC.

1.4. Proceso de elaboración

Seguindo  as  instrucións  da  resolución  do  3  de  setembro  de  2021  o  proceso  de

elaboración do  Plan  Dixital levado a cabo polo Equipo de Dinamización do Plan Dixital e

mentorizado e asesorado pola nosa mentora Adix, seguiu as seguintes fases:

1.4.1. Fase de análise da situación do centro a través de 3 instrumentos:

A análise inicial levouse a cabo o tendo en conta os siguintes aspectos:

● Análise da competencia dixital  do centro (alumnado,  profesorado e membros do

equipo directivo) coa ferramenta SELFIE.

● Análise dos recursos dixitais do alumnado.

● Análise da competencia dixital docente: TestCDD.

1.4.1.1. Análise da competencia dixital do centro.

A Comisión Europea desenvolveu a ferramenta de autoavaliación  SELFIE,  dispoñible de

forma

gratuíta para todos os centros educativos, que lles permite obter en liña un informe de

autoavaliación do centro (Informe SELFIE). Así mesmo, no ámbito nacional, tamén se están

a elaborar programas e experiencias que se están realizando a nivel autonómico.

Para a análise da situación e realizar seguimento do centro no ámbito da innovación, a

Consellería de Educación escolleu esta ferramenta, que organiza a información segundo os

bloques ou áreas que recolle o informe resultante da realización desta autoavaliación:

 Liderado e gobernanza. 

 Desenvolvemento profesional.

 Infraestructura e equipamento.

• Prácticas de ensino e aprendizaxe.

• Prácticas de avaliación.

• Competencia dixital do alumnado.
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Ademais, se ten presente de forma moi importante o MARCO EUROPEO DE COMPETENCIA

DIXITAL (DigCompOrg).

Esta  ferramenta  en  liña  para  o  autodiagnóstico  como organización  dixitalmente

competente,  permite  obter  de  forma  rápida  (uns  30  minutos),  gratuíta  e  en  liña,  un

INFORME SELFIE. O centro responde a unha serie de enunciados breves sobre o uso das

tecnoloxías  dixitais;  son  preguntas  e  afirmacións  breves,  de  valoración  simple  (1-5).  O

resultado final é un INFORME SELFIE, unha instantánea (selfie) dos puntos fortes e débiles

do uso da tecnoloxía en relación coas áreas descritas anteriormente, dos diferentes perfís

presentes no centro: equipo directivo, profesorado e alumnado. 

O noso centro realizouna entre o día 24 de novembro e o 14 de decembro, lanzando

esta  proposta  ao  equipo  directivo,  profesorado  definitivo  e  con  máis  dun  ano  de

antigüidade  no  centro  e  ao  alumnado  de  5º  y  6º  de  Educación  Primaria  coa  seguinte

participación.

As valoracións obtidas do Informe SELFIE do noso centro educativos atoparémoas

máis adiante nas táboas seguintes.
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1.4.1.2 Análise dos recursos dixitais do alumnado

Ao inicio de curso, fíxose unha análise previa, a través das titorías, que detectaron

as deficiencias de conectividade e dispositivos na contorna familiar.

Dos datos deste enquisa ás familias, nos decatamos que: 

● Un 15% do alumnado empregou o teléfono móbil nas clases online como dispositivo,

recoñecendo o 60% deles ter dificultades para o seguimento das mesmas cos seus

propios medios. 

● Outro 15% manifestou non ten acceso a Internet.

1.4.1.3 Análise da competencia dixital individual docente

Pola outra banda, e para coñecer o nivel de competencia dixital individual de cada

docente do noso centro,  realizamos o test de competencia  dixital  docente,  en adiante

TestCDD. Este test foi traducido ao galego a partires do test SELFIE 4 TEACHERS, o cal

sirve para explorar como se están utilizando as tecnoloxías dixitais na práctica profesional.

Trátase  dunha  ferramenta  de  autorreflexión  deseñada  para  apoiar  o

desenvolvemento  das  habilidades  dixitais  docentes  dentro  e  fóra  do  centro  escolar.

Baseada  no  Marco  europeo  da  Competencia  Dixital  Docente  (DigCompEdu),  calquera

docente galego pode coñecer os seus niveis de competencia dixital en cada un dos eixes

dese  marco.  Deste  xeito,  lle  será  posible  identificar  os  aspectos  de  mellora,  a  nivel

individual  e  institucional,  e  establecer  as  estratexias  necesarias  para  o  seu  eficiente

desenvolvemento.

Esta ferramenta nos ofrece unha enquisa desenvolvida a través de seis áreas de

competencia dixital docente e 22 subcompetencias:

- 

Compromiso profesional

- Contidos Dixitais

- Ensino e aprendizaxe

- Avaliación e retroalimentación

- Empoderamento do alumnado
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-  Desenvolvemento  da

competencia dixital do alumnado

que requiren dunha máxima prioridade nos plans de formación contínua dos docentes.

Ao  finalizar  este  test  nos  devolve  un  informe  que  identifica  con  precisión  o  grao

competencial (dende A1 ao C2) en cada unha das 22 subcompetencias mencionadas e os

datos  axudarannos  a  deseñar  un  proceso  de  formación  persoalizado  para  acadar  e

desenvolvemento das competencias de forma diferenciada en cada un dos eixes do marco

europeo.

Os niveis de competencia dixital docente, pois, quedan determinados deste xeito:

● (A1) Principiante

● (A2) Explorador

● (B1) Integrador

● (B2) Experto

● (C1) Líder 

● (C2) Pioneiro

1.4.2. Fase de diagnose de situación do centro. 

Para  realizar  esta  diagnose,  realizamos  un  análisis  DAFO,  que  se  trata  dunha

ferramenta ou técnica de planificación estratéxica que nos serve como punto de partida

para saber cal  é a situación  real  do noso centro nese momento,  así  como posteriores

comparacións  desde  ese  punto  de  partida  co  momento  futuro.  Usado  no  mundo  da

empresa  para  identificar  as  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  e  ameazas  dunha

organización e para establecer a base dun bo plan estratéxico.

Este informe DAFO realizouse a partires dos datos obtidos do SELFIE, do TestCDD e

doutras fontes internas empregadas do noso centro. Con todo isto, detectamos a nosa

situación actual en relación ao uso das tecnoloxías dixitais para deseñar, posteriormente,

as  liñas  fundamentais  do  noso  plan  de  acción  ao  realizar  unha  priorización  das  liñas

estratéxicas  detectadas  a  través  dos  nosos  puntos  fortes  e  débiles,  en  termos  de

obxectivos e accións.

1.4.3. Fase de elaboración do Plan Dixital. 
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1.4.3.1. Plan de Acción.

Unha vez que tivemos definido o noso horizonte (cara adonde queremos que vaia o

noso centro) e analizada a situación de partida, chegou o momento de definir o noso Plan

de Acción. Tanto o traballo de análise dos datos do Informe SELFIE como o diseño do Plan

de Acción, realizouno o equipo de dinamización do Plan Dixital do noso centro, formado

por parte dos membros do equipo directivo, o coordinador do Plan Dixital e 3 membros do

claustro, ademais da mentora do noso centro, que ao ser centro base da rede DixitalGal,

tamén estivo aí en todo momento apoíandonos e mentorizándonos de primeira man. 

Por  outra  banda,  e  na  medida  na  que  o  traballo  foi  realmente  fruto  desta

colaboración, o resultado final foi un instrumento máis realista, viable e asumible por toda

a comunidade educativa.

Polo tanto, unha vez analizada a información e identificadas as áreas de mellora, o 

deseño das accións do Plan supuxo levar a cabo os seguintes pasos:

1. Determinar os obxectivos (que queremos conseguir).  Estes, como se nos indicou nas

formacións e materiais achegados por SSCC a través do equipo de mentores, deben ser:

• específicos, é dicir, deben ser o máis concretos posibles, para que a lectura do mesmo

por parte de calquera membro do claustro, permita comprender exactamente que

se pretende facer e como;

•  medibles, deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non

poderemos saber cando o acadamos;

• alcanzables, é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero posibles para a organización;

•  realistas, debemos plantexarnos obxectivos que estean dentro das nosas posibilidades

(tanto por recursos dispoñibles como pola motivación para acadalos);

•  definidos  no  tempo,  isto  permitiranos  marcar  as  distintas  etapas  e  fitos  que  nos

permitirán alcanzalos.

2.  Elixir os  indicadores que permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os

indicadores  deben  responder  a  escalas  numéricas,  e  deben  ir  acompañados  dun

valor obxectivo ou meta, que é aquel que nos marcamos en relación ao obxectivo ao

que fan referencia.
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3. Definir as accións necesarias para acadar os obxectivos. As accións incluirán:

◦ os recursos (humanos, materiais e financieros) necesarios para levalas a cabo;

◦ o prazo de execución.

Identificar o esforzo que cada acción require e o beneficio ou impacto que ten na

mellora da competencia dixital  do noso centro educativo,  axudaranos a priorizar unhas

accións sobre outras, ou incluso a desbotar algunha.

Enmarcamos as accións en diferentes liñas estratéxicas que nos levarán a mellorar

a competencia dixital do noso centro, como son:

● Liña estratéxica 1 e 4: Infraestrutura e equipamento.

● Liña estratéxica 2. Pedagoxía: apoios e recursos.

● Liña estratéxica 3. Colaboración e redes.

Así pois, a parte final do  Plan Dixital de Centro recolle as distintas accións que

debemos emprender, incluíndo os recursos necesarios, o esforzo que requiren (é dicir, se

son abordables ou non a medio o largo prazo, no noso caso, o curso escolar 2022/2023), os

axentes  implicados,  un  marco  temporal  para  cada  acción  e  indicadores  que  permitan

coñecer o nivel de consecución de cada acción.

1.4.3.2. Elaboración do Plan de Dixital.

A  elaboración  do  Plan  dixital,  propiamente  dito,  é  a  culminación  de  todo  este

proceso  levado  ata  agora  durante  este  curso  2021/2022,  elaborado  polo equipo  de

dinamización do plan dixital co asesoramento da mentora Adix.

Para  a  elaboración  deste  Plan  Dixital,  partimos  da  plantilla  modelo  base

proporcionada por SSCC e nela recollemos todos os puntos que se nos pide nese guión.

É un compendio de todos os pasos realizados e expostos ata agora, ademais dunha

recollida  de  datos  relativa  á  infraestrutura  e  equipamento na  que  se  atopa  o  noso

centro, por unha banda, e tras a análise desta situación actual, incluímos un listado de

melloras necesarias para a transformación dixital do centro, a través dunha táboa onde

figuran as necesidades que temos de dotación dixital. 
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Finalmente, faremos unha breve análise de como faremos o seguimento do Plan

Dixital a través da avaliación do mesmo e a súa difusión a través das canles específicas

para dita acción.

2. Situación de partida

2.1.     Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

2.1.1 Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro

O centro conta con infraestrutura dixital de datos cableada e sen fíos, ademáis de

infraestrutura de telefonía (con unha liña de teléfono).

2.1.2    Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes 

categorías:

Na actualidade o equipamento dispoñible no centro consiste en:

AULA ORDENADOR PORTÁTIL TABLET PDI PROXECTOR OUTROS

BIBLIOTECA 1 3 - 1 9 robots

infantil 3a 1 1 1

infantil 4a 1 1 1

infantil 5a 1 1 1

1º EP 1 1 1

2º EP 1 1 1

3º EP 1 1 1

4º EP 1 1 1 Cámara HUE

5º EP 1 1 1 1

6º EP 1 1 1 1 Cámara HUE

Orientación 1 - -

Música 1 - 1

Inglés 1 1 1

Plástica - - -
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Relixión 1 1 1

Apoio Infantil 1 - 1 - -

Audic. e Ling. 1 - - -

Pedagoxía Ter. 1 - 1 - -

Aula Inform. 7 5 - - 1

Sala mestres 1+1 - 1

Secretaría 1 - -

Dirección 1 - -

Xef. estudos 1 - -

Salón de actos 1 1 - 1

Ximnasio 1 1 - 1

Búnker 1 +1 - -

Fenda Dixital 6

Lenda:  Verde: estado bo.   Amarelo: estado bo pero ten máis de 10 anos.

Vermello: obsoleto, desuso, non funciona…

● 9 aulas dixitalizadas con conectividade e posibilidade de visualización e interacción. 

● 3 postos de traballo de xestión e administración: 1 dirección, 1 xefatura de estudos, 1

secretaría. 

● Uso na biblioteca: 1 como xestión de catálogo de libros, 1ordenador e un portátil 

como consulta e 3 tablets. Un canón sen PDI.

● 3 equipos para uso na sala de profesorado.

● 3 aulas dixitalizadas nas aulas de música, relixión e inglés só canón.

● 1 tablet en aula de orientación.

● 4 aulas con ordenador e conexión a internet en orientación, audición e linguaxe, aula

convivencia e aula de plástica.

● 1 portátil para o salón de actos con pantalla e canón.

● 1 portátil e canón no ximnasio.

● 1 portátil para uso exclusivo da música do colexio (entradas, celebracións, … 

conectado aos altofalantes de todo o centro).
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● 1 aula de informática con 13 equipos entre portátiles e ordenadores. Un canon. Non 

hai encerado dixital interactivo.

● 3 impresoras en secretaría, dirección e biblioteca.

● 9 robots.

● 1 iPad para infantil.

● 6 kits informáticos para paliar a fenda dixital.

2.1.3 Servizos dixitais educativos:

O centro  tamén conta  con  servizos  dixitais  educativos:  servizos  corporativos e  non

corporativos que facilitan a xestión docente:

● Corporativos:

○ Portal web do centro educativo

○ Aula virtual do centro educativo 

○ Correo corporativo “@edu.xunta.gal” 

○ abalarMóbil para as familias 

○ Servizo de videoconferencia

● Non corporativos:

○ Blogues de aula.

○ Redes sociais do centro.

○ Plataforma Youtube do centro.

○ Durante o presente curso estamos inscritos á plataforma Matific para a 

aprendizaxe interactiva das matemáticas.

2.1.4  Xestión  do mantemento do equipamento do centro. 

A xestión do manemento do equipamento do centro lévao unha empresa externa 

chamada iWave. Para outras cuestións relacinadas co equipamento, chámase á UAC.

2.1.5  Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC

● Plan de continxencia: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedraiovigo/node/625
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● Protocolo para a xestión de incidencias. Na sala de profesores existe un formulario 

para apuntar as incidencias acontecidas nos dispositivos dixitais do centro.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Para  elaborar  a  análise  DAFO realizouse  unha  análise  cuantitativa  baseada  nos

resultados numéricos derivados do informe extraído do test SELFIE.

Observando o resumo das áreas, os distintos sectores da comunidade escolar que

realizaron o test obtiveron os resultados que se reflicten na seguinte táboa:

Áreas Grupos
Ensinanzas

Infantil e Primaria

A - Liderado

Equipo Direct. 3.3

Profesorado 2.5

Alumnado

B- Colaboración e redes

Equipo Direct. 2.8

Profesorado 1.9

Alumnado 3.6

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 2.8

Profesorado 1.9

Alumnado 3.6

D- Desenvolvemento
profesional contínuo

Equipo Direct. 3.8

Profesorado 2.7

Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3.4

Profesorado 3.4

Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 2.7

Profesorado 2.8

Alumnado 3.7

G- Prácticas de avaliación Equipo Direct. 2.7

Profesorado 2.1
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Áreas Grupos
Ensinanzas

Infantil e Primaria

Alumnado

H- Competencias dixitais do
alumnado

Equipo Direct. 2.5

Profesorado 2.1

Alumnado 3.9
Taboa 1. Puntuación obtida por cada sector da comunidad escolar nas diversas áreas SELFIE.

N.º profesorado
que participa

N.º profesorado
total

% participación

DEFINITIVO 15 15 100%

PROVISIONAL 1 1 100%

INTERINO 0 0 0%

SUBSTITUTO 1 1 100%

OUTROS 1 1 100%
Táboa 2. Participación no Test CDD segundo o perfil do profesorado.

Puntuación media do
test (sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do
test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia
en Galicia

56,4 Explorador (A2) 76,4 Integrador/a (B1)
Taboa 3. Datos do Test CDD sobre Puntuación e nivel de comptetencia do centro

Puntuación media
do test (sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do
test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia
en Galicia

Inf. 39,3 Explorador (A2) 68,2 Integrador/a (B1)

Prim. 58,8 Explorador (A2) 77 Integrador/a (B1)
Taboa 4. Datos do Test CDD sobre puntuación e nivel de competencia por etapas.

Total profesorado no nivel
de competencia

% de profesorado participante
neste nivel

Principiante (A1) 3 16,7%
Explorador/a (A2) 10 55,6%
Integrador/a (B1) 4 22,2%

Experto/a (B2) 0 0%
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Líder (C1) 1 5,6%
TOTAL 18 100,1%

Taboa 5. Datos do Test CDD sobre distribución do profesorado por niveis.

2.3. Análise DAFO

A partires do Informe SELFIE,  Test CDD e outras fontes,  o centro xenerou unha

análise DAFO que permite o coñecemento da súa realidade no eido dixital  e  facilita  a

elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a

desenvolver.

Para elo, levouse a cabo unha parametrización partindo da media obtida en cada

área  e,   observando  a  desviación  obtida  en  cada  ítem con  respecto  á  puntuación  de

referencia. Clasificáronse os aspectos internos dos diferentes ítems como fortalezas ou

debilidades, e os aspectos externos como oportunidades ou ameazas.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ES
T

R
U

T
U

R
A

S 
EQ

U
IP

A
M

EN
T

O

C1.  A infraestructura do 
centro   apoia a E.A. coa 
tecnoloxía digital.
C3. O centro   facilita o acceso
a  internet  para   o  ensino
aprendizaxe  con  tecnoloxía
dixital

C10.   Insuficientes dispositivos para o 
alumnado
C8.  No noso centro non existen 
dispositivos dixitais que son propios ou 
xestionados polo centro e que o alumnado 
pode utilizar cando os precise
C15.  Alumnos con necesidades carecen de 
acceso a tecnoloxía asistencial
C16.   Carencia de acceso a repertorio 
online de materiais de E.A.
C5. Asistencia técnica mínima insuficiente
C1. Existen infraestructuras mínimas 
suficientes
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PE
R

SO
A

L 
D

O
C

EN
T

E

A3. O equipo directivo apoia 
probar novas formas de 
ensino con tecnoloxía dixital.
D2. Teño acceso ao 
desenvolvemento profesional 
continuo. 
D3. O equipo directivo apoia 
intercambio de experiencias 
de ensinanza dixital.  
E1. Busco recursos en liña.
E3. Emprego da aula virtual 
como medio de transmisión 
de contidos e tarefas.
E4. Uso recursos dixitais para 
comunicarme coa comunidade
educativa.
F1. Adaptamos a tecnoloxía 
ao noso método de ensino. 
F4. Realizo  actividades  de
aprendizaxe  que  motivan  ao
alumnado.

A4. O profesorado carece de tempo para 
explorar melloras no método TIC 
B1. Falta de avaliación dos usos e utilidades
de tecnoloxía dixital no proceso E.A.
B3.  No noso centro non utilizamos 
tecnoloxía dixitais ao colaborar con outros 
centros/organizaciones
B2. Non hai debate sobre o uso da 
tecnoloxía
F6. Non se fomenta  a participación do 
alumnado en proxectos interdisciplinares 
utilizando tecnoloxías dixitais.
G1. Non se utiliza tecnoloxía dixital para 
avaliar as habilidades do alumnado.
G3.  Non se utiliza tecnoloxía dixital para 
facilitar a retroalimentación adecuada ao 
alumnado.
G5. Non se utiliza tecnoloxía dixital para 
que o alumnado reflexione sobre a súa 
aprendizaxe.  
D1. Non reflexionamos sobre a necesidade
do  desenvolvemento  profesional  nin  as
practicas dentro da aula

P
ER

SO
A

L 
N

O
N

D
O

C
EN

T
E

A
LU

M
N

A
D

O

H7.  O alumnado non aprende a crear 
contidos dixitais
H8. O alumnado non aprende a 
comunicarse usando tecnoloxías dixitais.
H1. O alumnado non aprende a programar 
nin a codificar.
H13. O alumnado non aprende a resolver 
problemas técnicos no empleo de 
tecnoloxías dixitais.
H3. O alumnado descoñece, en gran parte, 
cómo actuar de maneira responsable en 
internet.

FAMI

LIAS

OFE

RTA

A3.   O equipo directivo apoia 
probar novas formas de 
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ensino coa tecnoloxía dixital.
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 D

O
C

EN
T

R
O

G8. O profesor facilita o uso 
da tecnoloxía dixital para 
documentar a súa 
aprendizaxe.

A1.   Carencia dunha estratexia dixital de 
centro
A4.   O profesorado carece de tempo para 
explorar cómo mellorar o ensino coas 
tecnoloxías dixitais.
B4.  Carencia de infraestruturas suficientes
que facilite E.A. con tecnoloxía dixital.
C12. Non existe un plan de apoio ao 
profesorado do centro nos desafíos para 
seguir un aprendizaxe mixto.

Taboa 6. Aspectos internos: fortalezas e debilidades.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓ
N
EDUCATIVA

C3.  Apropiados accesos a 
internet.

LEXISLACIÓN
C.7  Recoñecese a importancia de
respectar os dereitos de autor. 
Pero non se coñecen ao 100 %.

CONTORNA

C11. O profesorado do 
centro coñece as familias 
que teñen dificultades 
para seguir un 
aprendizaxe mixto

ANPA

OUTRAS 
ENTIDADES

B3. O noso centro non emprega 
tecnoloxía dixital ao colaborar 
con outras organizacións (AAVV, 
Centros Culturales, Bibliotecas, 
etc)

Taboa 7. Aspectos externos: oportunidades e ameazas. 

3. Plan de Acción

Con independencia  das  necesidades  ou  propostas  de  mellora  suxeridas,  en  cada

curso escolar o Plan de Acción ten en conta os recursos materiais e humanos dispoñibles

no momento de elaboración do presente Plan Dixital.
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O Plan de Acción que se expón a continuación supón unha mellora relativa do uso

que se fai  dos recursos dispoñibles na actualidade tendo en conta que o catálogo dos

mesmos está en constante evolución.

3.1.   Obxectivos, indicadores e accións

A  partires  dos  resultados  do  DAFO,  o  equipo  de  dinamización  do  plan  dixital

priorizou  as  necesidades  detectadas  nas  diversas  áreas  do  Marco  Europeo  para

Organizacións  Educativas  Dixitalmente  Competentes  (en  adiante  DigCompOrg)  e

diagnosticou os diversos  items  a mellorar situándoos por orde de prelación do seguinte

xeito:

Liña
estrat
éxica

ÁREAS ÍTEMS

1, 4 C: Infraestrutura e equipamento C8. No noso centro non existen dispositivos
dixitais que son propios ou xestionados polo
centro  e  que  o  alumnado  pode  utilizar
cando os precise.

2 E: Pedagoxía: Apoios e recursos. E3. No noso centro non se utilizan entornos
virtuais de aprendizaxe.

3 B: Colaboración e redes. B2:  No  noso  centro  non  comentamos  as
vantaxes  e  inconvenientes  de  ensinar  e
aprender coas tecnoloxías dixitais.

Taboa 8. Orde de prelación de áreas e ítems do informe SELFIE.

A  partires  de  esta  reflexión  se  redactaron  os  seguintes  obxectivos  específicos,

medibles, alcanzables, relevantes e axustados a un marco temporal, é dicir, temporizados

(en adiante obxectivos SMART) prioritarios:

1.  Actualizar/renovar  os  dispositivos  dixitais do  centro  e  restruturar  espazos para

optimizar o emprego destes recursos..

2.  Implementar e participar no Proxecto Edixgal no noso centro no curso 5º de Primaria

por  parte  do profesorado 5º  e  6º  de  primaria  e  outros  que queran participar  a  título

persoal.
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3.  Aumentar  o  emprego  da  AV do  centro  por  parte  da  Comunidade  Educativa  para  a

creación de recursos dixitais de cara á mellorar a competencia dixital do alumnado.

4. Desempeñar e fomentar o uso das ferramentas aportadas por Polos Creativos

Nas taboas das páxinas seguintes aparecen secuenciadas e temporizadas as accións

para acadar cada obxectivo, os valores de partida e o valor previsto a acadar no tempo

marcado.  Ademais tamén se especifican os responsables das mesmas e a previsión  de

recursos necesarios.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”:  Área C: Infraestrutura e equipamento (C8)

1. OBXECTIVO: Actualizar/renovar os dispositivos dixitais do centro e restruturar espazos para optimizar o 
emprego destes recursos.

 Acadado

RESPONSABLE: Coordinadora TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) % de equipos con hardware anterior a 2014 actualizados. (Instrumento: Memoria TIC).

Valor de partida (3)  0% de equipos do centro con hardware anterior a 2014 actualizados.

Valor previsto e data (4) 75% de equipos do centro con hardware anterior a 2014 actualizados. 31/01/2023

DESCRICIÓN (5)
  

RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA (7) RECURSOS
NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO1.1: Determinar as 
necesidades de cada 
equipo do centro.

Coordinador TIC.
Equipo directivo.

01/11/2022  Memoria TIC. 
Inventario.

Realizada
Aprazada
Pendente

AO1.2: Solicitar ou instalar 
os discos duros sólidos e a
ampliación da memoria 
RAM dos equipos máis 
obsoletos.

Coordinador TIC.
Equipo directivo.

15/12/2022
Discos duros. Memorias 
RAM.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO1.3: Restruturar espazos
do centro.

Coordinador TIC.
Equipo directivo.

21/12/2022
Espazos dispoñibles 
para colocar equipos. 
Ordenadores. Planos.

Realizada
Aprazada
Pendente

Coordinador TIC. 30/01/2023   Realizada
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AO1.4.: Verificar a 
instalación e colocación 
dos distintos dispositivos 
actualizados nos distintos 
espazos restruturados a 
través dunha lista de 
cotexo.

Equipo directivo.

Equipamentos e 
espazos renovados.
Inventario actualizado.

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”:  Área E: Pedagoxía: apoios e recursos. E3. Emprego de contornos virtuais de aprendizaxe

2. OBXECTIVO:
Implementar e participar no Proxecto Edixgal no noso centro no curso 5º de Primaria por 
parte do profesorado 5º e 6º de primaria e outros que queran participar a título persoal.

 Acadado

RESPONSABLES: Xefatura de estudos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) % de profesores implicados no proxecto

Valor de partida (3) 0% profesores implicados no proxecto

Valor previsto e data (4) 90% profesores implicados no proxecto 30/06/2023

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: Divulgar entre a 
comunidade educativa a 
adscrición ao programa.

Equipo Directivo 15/09/2022 Actas.
Realizada
Aprazada
Pendente

AO2.2: Participar nas 
actividades de formación 
vinculadas ao proxecto.

Equipo Docente 
que participa no 
Proxecto.

15/09/2022

   
CFR/Consellería. 
Equipamento Edixgal.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Adquirir hábitos de Coordinador      Realizada
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avaliación mediante as 
TIC

Edixgal/membro 
equipo directivo

21/06/2023
Edixgal. Ordenadores. 
Internet.

Aprazada

Pendente

AO2.4: Creación de 
contidos dixitais e 
adaptar os das editoriais 
que inclúe Edixgal.

Profesorado 
participante en 
Edixgal

  
21/06/2023

   
Edixgal. Ordenadores. 
Internet.

Realizada

Aprazada
Pendente

“Área/s de mellora”:  B: Colaboración e redes. (B2). 

3. OBXECTIVO (1): 
Aumentar o emprego da AV do centro por parte da Comunidade Educativa para a 
creación de recursos dixitais de cara á mellorar a competencia dixital do alumnado.

Acadado

              RESPONSABLE: Persoa Coordinadora TIC. Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de recursos dixitais creados e subidos á AV. 

Valor de partida (3) 0 recursos dixitais creados a inicios de curso 2022/23.

Valor previsto e data (4) 5 recursos dixitais/materia ao longo do curso. 30/06/2023

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: Formación a través do 
CFR, presencial ou en liña, para 
a mellora nos rudimentos 
básicos do emprego a AV do 
centro.

Persoa coordinadora 
TIC
Equipo Docente.

31/12/2022
CFR
Formación interna 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Creación de cursos 
dentro da aula virtual 

Persoa coordinadora 
TIC

01/10/2022 Cursos creado na AV
Realizada

Aprazada
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categorizados por materia que 
sexa punto de encontro donde 
se compartan os contidos 

Equipo Docente.
Pendente

AO3.3: Aportar recursos e 
contidos a ese banco ao longo 
do curso.

Persoa coordinadora 
TIC
Equipo Docente.

30/06/2023 Contidos dixitais creados
Realizada
Aprazada
Pendente

A03.4: Implementación na aula 
deses contidos co alumnado 
dos cursos correspondentes e 
valoración da súa idoneidade 
mediante rúbricas.

Persoa coordinadora 
TIC
Equipo Docente.

30/06/2023
Contidos dixitais creados.
Rúbricas de avaliación.

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”:  C: Infraestrutura e equipamento.
4. OBXECTIVO (1): Desempeñar e fomentar o uso das ferramentas aportadas por Polos Creativos (C5) Acadado

RESPONSABLE: Coordinador Polos Creativos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de programas audiovisuales realizados.

Valor de partida (3) 0 programas audiovisual.

Valor previsto e data (4) 1 programa audiovisual ao trimestre. 30/06/2023
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: Crear a aula de Equipo TIC. 30/09/2022 Ferramentas de Polos Realizada
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Polos Creativos Profesorado Polos 
Creativos, 
Coordinador Polos 
Creativos.

Creativos

Aprazada

Pendente

AO4.2: Establecer un 
horario de asistencia á aula 
de Polos creativos para 
usar o equipo audiovisual.

Xefatura de estudos. 30/09/2022 Calendario/Horario.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Realizar formación no 
emprego das ferramentas 
audiovisuais por parte do 
profesorado implicado nel 
proxecto.

Profesorado Polos 
Creativos.
Coordinador Polos 
Creativos.

30/06/2023
CFR de Vigo
Ferramentas de Polos 
Creativos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.4: Emprego das 
ferramentas audiovisuais
para realizar programas 
co alumnado.

Profesorado Polos 
Creativos.
Coordinador Polos 
Creativos.

30/06/2023
Ferramentas de Polos 
Creativos

Realizada
Aprazada

Pendente

AO4.5: Compartir 
experiencias realizadas nos 
polos creativos coa 
comunidade educativa, con 
outros centros ou en 
xornadas de innovación.

Profesorado Polos 
Creativos.
Coordinador Polos 
Creativos.

30/06/2023
Ferramentas de Polos 
Creativos

Realizada

Aprazada

Pendente

“Área/s de mellora”:  H: Competencias Dixitais do alumnado

4. OBXECTIVO (1): 
Aumentar a competencia dixital do alumnado a través da programación e codificación informática
mediante a realización de proxectos con distintas ferramentas. (H11) Acadado
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RESPONSABLE: Coordinador Polos Creativos Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de proxectos realizados. 

Valor de partida (3) 0 proxectos realizados.

Valor previsto e data (4) 1 proxecto realizado por equipo. 30/06/2023
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: Obradoiro de 
introdución a diferentes 
ferramentas de programación

Equipo TIC. Profesorado
Polos Creativos, 
Coordinador Polos 
Creativos.

30/09/2022
CFR de Vigo
Ferramentas de Polos 
Creativos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Establecer un horario 
de asistencia á aula STEAM.

Xefatura de estudos. 30/09/2022 Calendario/Horario.
Realizada

Aprazada
Pendente

AO5.3:  Realización de proxectos
de programación

Profesorado Polos 
Creativos.
Coordinador Polos 
Creativos.

30/06/2023 Ferramentas de Polos 
Creativos

Realizada

Aprazada
Pendente

AO5.4:  Análise e avaliación 
dos proxectos presentados.

Profesorado Polos 
Creativos.
Coordinador Polos 
Creativos.

30/06/2023
Ferramentas de Polos 
Creativos

Realizada
Aprazada

Pendente
AO4.5: Compartir experiencias 
e proxectos realizados nos coa 
comunidade educativa, con 

Profesorado Polos 
Creativos. 30/06/2023

Ferramentas de Polos 
Creativos

Realizada

Aprazada
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outros centros ou en xornadas Coordinador Polos 
Pendente
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3.2.   Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

A continuación inclúese unha táboa na que se especifican as necesidades

de  equipamento  e  de  infraestruturas  tecnolóxicas   necesarias  para  o  logro  e

consecución dos obxectivos marcados polo centro no plan dixital.

Para a clasificación por categorías e tipo tomáronse como referencia  as

indicacións  establecidas  no  documento  proporcionado  por  Servizos  Centrais  a

través  do  taboleiro  de  anuncios  da  Aula  Virtual  do  equipo  ADIX-Vigo1,  coas

recomendacións de AMTEGA para a elaboración do Plan Dixital.

3.3. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

ORIXE DOTACIÓN NECESIDADE FINALIDADE

A
ul

a
in

fo
rm

át
ic

a

Aula de informática
con 13 ordenadores 
sen PDI. 

 20 
ordenadores. 
 

 1 encerado 
dixital 
interactivo.

Actualizar e renovar o 
espazo para uso do 
alumnado/profesorado para 
poder acadar os obxectivos 
que nos propoñemos no plan
dixital. 

B
ib

li
ot

ec
a

2 portátiles 2 portátiles 
para a biblioteca

Dinamizar o traballo na 
biblioteca facilitando o acceso
á información dos usuarios en 
mellores condicións, 
prestando deste xeito un 
mellor servizo ao alumnado. 

2 tablets Poder utilizalas nos 
proxectos por ser versátiles 
e poder transportarse para 
ser utilizadas en diferentes 
contextos.

1 encerado dixital 
interactivo 

Como ferramenta necesaria 
para os procesos de 
aprendizaxe.

Impresora 3D ou, 
no seu defecto, 
bolis 3D.

Necesitamos material para 
dotar o espazo maker, e 
poder traballar ne.

Pax 35 de 41



Radio na 
biblioteca. 

Temos previsto facer un 
pfpp de radio na biblio e tirar
un tabique para ubicala (pero
non temos o material 
necesario)

Equipamento
para o traballo

docente

2 ordenadores 2 Ordenadores 
para a sala de 
mestres

Necesidade de 2 ordenadores
actualizados para poder 
traballar cun mínimo de 
calidade.

Equipos para
para o Plan

Polos
Creativos

Adquisición de 
dispositivos
dixitais para a
participación 
neste programa.

• 1 Sistema de 
gravación de radio
• 4 micrófonos 
inalámbricos
• 4 altofalantes
• 1 croma
• 1 impresora 
multifunción

Actualizar os recursos do 
centro para desenvolver
propostas colaborativas e
interdisciplinares

SERVICIOS DIXITAIS EDUCATIVOS

Corporativos

Plataforma de
almacenamento
de datos de xeito

efectivo.

Creación de conta
Agueiro

Plataforma onde almacenar
contidos dixitais

Non
corporativos

Plataformas de
traballo

colaborativo.

Rexistro de contas
para o traballo na

creación de
contidos dixitais:
Canva, Genially,
Liveworksheet…

Crear contidos dixitais
interactivos

Recóllese  ademais,  a  continuación,  unha  táboa  na  que  se  especifican

concretamente as necesidades de cada espazo do centro:

ESPAZO NECESIDADES CONCRETAS
Aulas de Infantil • 2 PDI/ 2 Canóns

BIBLIOTECA • 1 PDI /1 Canón
• 2 ordenadores de consulta

Aula de música • 1 PDI /1 Canón
Aula de inglés • 1 PDI / 1 Canón

Aula de relixión • 1 PDI / 1 Canón

Aulas de PT e AL • 2 PDI / 2 Canóns
• 2 ordenadores portátiles

Sala de mestres • 2 ordenadores de traballo
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Aula de informática
• 1 PDI
• 20 ordenadores portátiles
• 1 Impresora multifunción

Outros recursos para
Polos Creativos

•Sistema de gravación de radio
•Micrófonos inalámbricos
•Cromas

Aula de Apoio a Infantil
•Canón/PDI
•Tablet
•Ordenador

Aula de Atención Educativa
•Canón/PDI
•Tablet
•Ordenador

4. Avaliación do plan.

A  viabilidade  e  mellora  do  Plan  Dixital  de  Centro  depende  do  seu

seguimento  e  avaliación.  Preténdese  constatar  se  os  obxectivos  e  as  liñas  de

acción propostas se cumpren; se a formación e os recursos dispoñibles no centro

se  empregan  de  forma  axeitada  e  eficiente,  se  as  tarefas  plantexadas  son

axeitadas; se pretende comprobar o grao de satisfacción dos usuarios; detectar

fortalezas e debilidades; analizar a coordinación e toma de decisións e realizar

propostas de mellora.

O  procedemento  de  seguimento  e  avaliación  do  Plan  Dixital  debe  ser

realista, flexible, periódico, e contar co alumnado, profesorado, equipo directivo e

outro tipo de persoal implicado, en relación co grao de consecución de obxectivos

nos seguintes contextos:  que, cando, como e quen, e atendendo aos distintos

tipos de avaliación: inicial, procesual e final.

Con estas finalidades achéganse as seguintes táboas: 

TIPO QUE? CANDO? COMO? QUEN?
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IN
IC

IA
L

● Contexto
● Antecedentes
● Necesidades
● Revisión de 

proxectos 
similares

● Coordinación

● Durante 
o 
primeiro 
trimestre
do curso 
2002/202
3

● Estudo de medios 
dispoñibles nos 
fogares e no centro 

● Informe SELFIE
● Análise de proxectos 

doutros centros

● Equipo 
directivo

● Coordinador 
TIC

P
R

O
C

ES
U

A
L

● Coordinación e 
toma de 
decisións

● Organización de
actuacións

● Idoneidade das 
accións

● Recursos 
suficientes

● Retroalimentaci
ón

● Durante 
todo o 
curso, 
unha vez 
ao 
trimestre

● Estado de execución 
das accións

● Análise e valoración 
dos resultados

● Posibles modificacións
● Propostas de mellora
● Reunións do equipo 

docente e CCP
● Preguntas ao 

alumnado tras finalizar
as actividades

● Equipo 
directivo

● Coordinador 
TIC

● Equipos 
docentes

● Alumnado

FI
N

A
L

● Consecución de 
obxectivos e 
liñas de acción

● Satisfacción de 
usuarios

● Propostas de 
mellora

● Necesidades 
próximos cursos

● Ao 
finalizar 
o curso 
(xuño 
2023)

● Indicadores de logro 
dos obxectivos 
propostos

● Cuestionario de 
satisfacción ao  
alumnado

● Propostas de mellora 
en reunións finais de 
equipo docente e CCP

● Memoria final do 
equipo directivo e 
coordinador TIC

● Equipo 
directivo

● Coordinador 
TIC

● Equipos 
docentes

● Alumnado

Táboa 9 para determinar os contextos segundo os tipos de avaliación.

PROTOCOLOS OU ESTRATEGIAS PARA A AVALIACIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN
DIXITAL

Que imos avaliar
Acción ou

procedemento
para a

avaliación 

Procedemento
para a análise
dos resultados

Propostas de
mellora

Eficacia ou utilidade do
plan nos distintos

ámbitos

 Mediante unha
entrevista ou

enquisa dixital cunha
mostra

representativa da

 Reunión TIC coa
comisión TIC

 En función das
áreas que o precisen

se formularán as
mesmas para

actualizar o plan.
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comunidade
educativa

Estructura organizativa
para a elaboración e

implementación do plan

 Debate sobre o
tema

na Comisión TIC

 Extracción de
conclusións da
Comisión TIC e
coordinación co
equipo directivo.

 En caso necesario,
reorganizarase a
estrutura para

elaborar e
implementar o plan.

Táboa 10 para determinar os protocolos ou estratexias necesarias para organizar as revisiones do plan e
aplicar as actualizacións oportunas.

AVALIACIÓN PROCESUAL

ACCIÓNS
Le

vo
us

e 
a 

ca
b

o 
co

n
 é

xi
to

Le
vo

us
e 

a 
ca

b
o 

co
n

 é
xi

to
 p

er
o

co
n

 a
lg

un
h

a 
m

od
if

ic
ia

có
n

Le
vo

us
e 

a 
ca

b
o 

se
n

 é
xi

to

N
on

 s
e 

le
vo

u
 a

 c
ab

o

Observacións
(modificacións e

motivos das
mesmas ou

propostas de
mellora

1º TRIMESTRE

AO1.1:   Determinar as necesidades de cada equipo
do centro.
AO1.2 Solicitar ou instalar os discos duros sólidos e
a ampliación da memoria RAM dos equipos máis
obsoletos.
AO1.3 Restruturar espazos do centro.

AO2.1:  Divulgar  entre  a  comunidade  educativa  a
adscrición ao programa.
AO2.2:  Participar  nas  actividades  de  formación
vinculadas ao proxecto.
AO3.1: Formación a través do CFR, presencial ou en
liña,  para  a  mellora  nos  rudimentos  básicos  do
emprego a AV do centro.
AO3.2:  Creación de cursos dentro da aula virtual
categorizados  por  materia  que  sexa  punto  de
encontro donde se compartan os contidos dixitais
(banco de recursos) creados polo profesorado
AO4.1: Crear a aula de Polos Creativos

AO4.2: Establecer un horario de asistencia á aula
de Polos creativos para usar a radio escolar.
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2º e 3º TRIMESTRE

AO1.4.:  Verificar  a  instalación  e  colocación  dos
distintos  dispositivos  actualizados  nos  distintos
espazos  restruturados  a  través  dunha  lista  de
cotexo.
AO2.3: Adquirir hábitos de avaliación mediante as
TIC
AO2.4: Creación de contidos dixitais e adaptar os
das editoriais que inclúe Edixgal.
AO3.3: Aportar recursos e contidos a ese banco ao
longo do curso.
A03.4: Implementación na aula deses contidos co
alumnado  dos  cursos  correspondentes  e
valoración da súa idoneidade mediante rúbricas.
AO4.4:  Emprego  da  radio  escolar  para  realizar
programas por parte do alumnado.
AO4.5:  Compartir  experiencias  realizadas  nos
polos creativos con outros centros ou en xornadas
de innovación.

Táboa 11. Escala de Likert en 4 niveis para a avaliación procesual.

Avaliación final

Valor previsto

Re
ali
za
da

Apr
aza
da

Pend
ente Observacións

Obxectivo  1.  Actualizáronse  ou
renováronse  os  dispositivos  dixitais  do
centro  e  restruturáronse  os  espazos  nun
75%?
Obxectivo 2. Participaron e implicáronse no
Proxecto Edixgal o profesorado de 5º e 6º
de primaria nun 90%?
Obxectivo 3. Aumentouse o emprego da AV
do centro creando 5 recursos dixitais  por
cada materia e docente ao longo do curso?
Obxectivo  4.  Realizaron  un  programa  ao
mes de radio escolar?

Táboa 12.  Tricotómica para avaliación final.
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5. Difusión do plan dixital 

Neste ámbito será necesario:

● Definir os protocolos ou estratexias que serán necesarios para organizar as

revisións do plan e aplicar as actualizacións oportunas, así como publicitar

e difundir o plan dixital entre a comunidade educativa.

PROTOCOLOS OU ESTRATEXIAS PARA A DIFUSIÓN DO PLAN DIXITAL

Acción Destinatarios Canle Responsable

Difusión do Plan ao
Claustro

 Claustro de
profesorado

Na primerira
reunión xeral
informar ao

clasutro a través
dunha

presentación

Coordinadora TIC 

Difusión á
Comunidade

Educativa

Comunidade
Educativa

Inlusión do Plan
Dixital no PEC

para a difusión do
mesmo na web

do centro*

Equipo directivo

Difusión ás familias Familias Na reunión xeral
a comezo de

curso
informarase do
proxecto e as

accións nas que
estarán

implicadas

Equipo directivo

Táboa 13.  Difusión do Plan Dixital.

*A  este  plan  dixital  daráselle  publicidade  e  difusión  entre  toda  a  comunidade

educativa por medio da súa publicación na páxina web do centro dentro do bloque

“O centro” no elemento do menú “Regulamento do centro”, na seguinte URL:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedraiovigo/
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