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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome: CEIP Pedro Barrié de la Maza.
DIRECCIÓN: Rúa Miguel Pereiro Tacón s/n, Mondego, Sada, CP.15160.
CORREO ELECTRÓNICO:  ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.gal 
TELÉFONO: 881960090 
PÁXINA WEB: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedrobarriedelamaza/
ETAPAS EDUCATIVAS: Educación Infantil e Educación Primaria. Liña 2 con 6 liñas habilitadas.
NÚMERO DE ALUMNADO: 508 alumnos/as.
NÚMERO DE PROFESORADO: 42 mestres/as.

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

O C.E.I.P.  “Pedro Barrié de la Maza” está emprazado en Quintán,  parroquia de Mondego, no
Concello de Sada. Este Concello pertence á área metropolitana da Coruña. 
Unha pequena parte da poboación adícase a actividades relacionadas co mar e a agricultura non
ten apenas relevancia. A maior parte da poboación adícase ao sector terciario e traballo en
pequenas  e  medianas  empresas,  moitas  delas  situadas  nos  polígonos  industriais  da  área
metropolitana. 
O Plan Dixital de Centro, de agora en diante PDC, ten que formar parte das señas de identidade
do cenro e polo tanto contribuí e formar parte do PE. 
O alumnado do CEIP Pedro Barrié de la Maza,  debe ser un alumnado formado en todas as
competencias  que  establece  a  lei  educativa  e  polo  tanto,  a  competencia  dixital  ten  que
traballarse a todos os niveis. O PDC ten que establece estratexias para que o alumnado adquira
os  aprendizaxes  a  través de medios dixitais  e  teña estos  medios como recurso para  a súa
aprendizaxe. 
Non podemos esquencer que dentro das señas de indetidade no PE, temos un amplo alumnado
de atención a diversidade para o cal,  os recursos que podemos ofrecer a través de medios
dixitais serán claves para traballar e lograr un maior éxito académico e social. 
A  comunicación  coas familias  nos tempos nos que vivimos xa non pode estar  limitada aos
medios  escritos,  o  plan  dixital  ten  que  aportar  ao  noso  PE,  un  sistema  de  información  e
comunicación moito máis completo que o que ata agora se mantiña. 
É fundamental establecer unha estreita relación entre o PLAMBE e o Plan Dixital. Dentro do
noso PDC contemplamos unha mellora dos medios dixitais dispoñobles para a biblioteca do
centro así coma o uso de dispositivos electrónicos de lectura. 
Con respecto a outros plans, a difusión do noso idioma e o traballo de actividades e recursos a
través das novas tecnoloxías educativas, farán que a difusión do Plan de Dinamización da Língua
Galega acade maior calado. 
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Nun futuro a curto prazo, o centro ten previsto a súa incorporación a plans de innovación coma
E-Dixgal para que o alumnado realice as súas aprendizaxes a través de medios dixitais e podan
estar máis preparados na realidade educativa actual. 
O PDC contribúe a Programación Xeral Anual do curso 22/23 en tres vías:
a) Integración de sitemas de avaliación a través de ferramentas dixitais. 
b) Dotación de medios e dispositivos dixitais para fomentar a lectura. 
c) Dotación de medios e recursos para o profesorado e alumnado para a mellora académica. 

1.3. Breve xustificación do mesmo

Aportación dos medios dixitais a consecución da adquisición dos elementos curriculares. 
● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación

Instruccións para o ensino non presencial.
● 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

Instruccións para elaborar o plan dixital de centro.
● Resolución do 3 de setembro de 2021,  da Secretaría xeral  de Educación e Formación

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

1.4. Proceso de elaboración

Para o proceso de elaboración o traballo distribuíse da seguinte maneira:
a) Análise da situación de partida. Elaboramos a enquisa para o profesorado e alumnado. 
Realizamos un diagnóstico das necesidades do centro e das áreas de mellora con para incluír no
plan dixital 
b)  Preparación do SELFIE e análise dos resultados.
c)  Elaboración do plan de acción.Propóñense varios obxectivos entre os membros do Plan e
escóllense os máis asequibles e funcionais de cara ao curso 22/23. 
d) Redacción do Plan Dixital de Centro.Cada membro ocúpase dunha parte. 
e) Difusión do plan. Difundirase o plan empregando as ferramentas tecnolóxicas institucionais e
cada membro encargarase de transmilito por estos medios. 

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

2.1.1. Descrición xeral:

a) Tipo de conexión: Fibra 
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b) Ancho de banda: FTTH_500MB_500MB

c) Conexión por cable: 20 AULAS + Dirección, Xefatura de estudos, Secretaría, Orientación, 
Biblioteca e Aula de Informática.

d) Conexión WIFI 22 puntos de acceso que cubre todo o colexio.
1
e) Nº de aulas,espazos e otras dependencias con conexión:  Todas

2.1.2 Equipamento dispoñible. 

2.1.2.1 Equipos

a)  Equipos por tipo

Equipos de sobremesa: 46
Equipos portátiles: 32 
Tabletas: 13

b) Equipos por localización

En aulas específicas de informática: 27 ( Prevista a creación dunha nova aula de informática 
con 29 ultraportátiles).
En aulas habituais de clase: 33
En dependencias de administración e xestión do centro: 4
Noutras dependencias do centro (biblioteca, departamento, sala de profesorado…): 12
Sen localización definida: 2

c) Ordenadores por utilización preferente

Tarefas administrativas: 4
Tarefas educativas e de docencia: 72
Non asignados a unha tarefa preferente: 2

2.1.3 Aulas específicas de informática: 1 ( Prevista a creación dunha nova aula de informática 
con 29 ultraportátiles).

2.1.4 Outros equipos informáticos do centro

Nº de encerados interactivos: 34 ( dos que 8 son monitoress Clevertouch 75”)

Nº de proxectores: 31

Nº de escáner: 8

Pax 5 de 18



Nº de fotocopiadoras: 4
:
Nº de impresoras de rede (conectada a varios equipos) : 2

Nº de impresoras locais (conectadas a un único equipo) : 10

Nº de puntos de acceso wifi (incluído router wifi) 22 AMTEGA . Aruba Networks ED1CW60_34

2.1.5 Servizos dixitais educativos. 

As ferramentas tecnolóxicas institucionais que emprega o centro neste momento son, a aula
virtual(unha parte do profesorado, non todo), a páxina web do centro, xestionada pola dirección
do centro, a galería de imaxes coppermine, mantida e supervisada polo equipo TIC do centro e
abalar móbil, empregado por unha parte do profesorado. 

2.1.6 Xestión do mantemento do equipamento do centro. 

Esta xestión está contratada a través da empresa Galitelco.  Enárgase da suministración de
material informático e dixital e do mantemento do mesmo. 

2.1.7 Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC:

Plan de continxencia:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceippedrobarriedelamaza/system/files/PLAN%20DE
%20CONTINXENCIA%202021-2022.pdf

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3.5
Profesorado 3.9
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 2.2
Profesorado 3.3
Alumnado 3.1

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.4
Profesorado 4.3
Alumnado 3.1

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4.5
Profesorado 4.3
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4
Profesorado 4.2
Alumnado
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F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 2.9
Profesorado 3.5
Alumnado 3.2

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 2.5
Profesorado 2.5
Alumnado

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 2.2
Profesorado 3.4
Alumnado 3.4

Test CDD:

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 26 30 86,7%

PROVISIONAL 7 7 100%

INTERINO 2 2 100%

SUBSTITUTO 1 2 50%

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

71,3 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador (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

PRI 73,5 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1)

INF 64,3 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 1 2,7%

A2 16 43,2%

B1 14 37,8%

B2 5 13,5%

C1 1 2,7%

C2 0 0%

TOTAL 37 99,00%
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

1. Asistencia técnica suficiente.
2. Suficiente política de protección de datos.
3. Suficiente formación en aprendizaxe mixta.
4. Temos suficientes espazos físicos que faciliten 
a ensinanza e a aprendizaxe con tecnoloxías 
dixitais 
5. Existen repositorios ou bibliotecas en liña que 
conteñan materiais de ensinanza aprendizaxe. 

1. Non están actualizados os equipamentos e as 
redes
2. Non se contempla que o alumnado traia os 
seus propios dispositivos portátiles e poida 
utilizalos durante as clases
3. Existen repositorios ou bibliotecas en liña que 
conteñan materiais de ensinanza aprendizaxe 
pero deben implementarse.

PERSOAL DOCENTE

1.  Reflexión sobre as necesidades de 
Desenvolvemento Profesional Contínuo.
2. Suficiente tempo para formacións específicas 
máis completas.
3. Emprego dos REA.  

1. Insuficiente tempo para que os docentes podan
explorar novas modalidades de ensino no ámbito 
dixital.
2. Non se coñecen os dereitos de autor.
3. Insuficiente participación en proxectos 
interdisciplinares.
4. O profesorado se considera como conservador
na adopción da tecnoloxía para a docencia e a 
aprendizaxe

PERSOAL NON DOCENTE

1. Suficientemente preparado en tecnoloxías 
dixitais. 

1. Non establecer sistemas de cohesión entre os 
proxectos do centro atribuídos ao profesorado co
persoal non docente. 
2. Recursos insuficientes para a formación do 
persoal non docente en estratexias dixitais do 
centro. 

ALUMNADO

1. Se fomenta a participación do alumnado en 
proxectos interdisciplinares utilizando tecnoloxías
dixitais.
2. O alumnado aprende a comunicarse usando 
tecnoloxías dixitais

1.  Se utilizan tecnoloxías dixitais para que o 
alumnado reflexione sobre a súa aprendizaxe.
2. Non se utilizan tecnoloxía dixitais para que o 
alumnado poida realizar observacións 
construtivas sobre o traballo dos demais.
3. O alumnado non aprende a comprobar si a 
información que atopa en internet é fiable e 
precisa
4. O alumnado non aprende a dar crédito ao 
traballo doutras persoas que atoparon en internet
5. O alumnado non aprende a codificar ou 
programar nin a resolver problemas técnicos que 
xorden ao utilizar tecnoloxías dixitais

FAMILIAS

1. Se utilizan tecnoloxías dixitais para facilitar 
retroalimentación axeitada coas familias.
2. O centro dispón de equipamentos informáticos 
para prestar ás familias. 
3. As familias teñen tecidos comunicativos a 
través de ferramentas tecnolóxicas institucionais.

1. Existe un gran número de alumnado sen 
equipamento informático en risco de fenda 
dixital.
2. Insuficiente formación no ámbito familiar para 
aopiar ao alumnado na educación non presencial.
3. Uso insuficiente do software libre e dos 
recursos que ofrece. 

OFERTA 1. Existe unha estratexia dixital. 1. Falta de diversidade en Espacios Virtuais de 
Aprendizaxe. 
2. Falta de adaptación das editoriais aos EVA do 
centro.
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ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

1. Adaptación ás novas modalidades de ensino.

2. Existen canles de comunicación entre as 
diferentes etapas do centro.
3. Suficiente comunicación interna e externa.
4. Se promove polo equipo directivo o uso das 
tecnoloxías dixitais con fins de avaliación
5. O equipo directivo promove o emprego de 
software libre no ámbito educativo

1.Carencia de métodos para identificar alumnado 
en risco de fenda dixital.
2. Non existe cultura de traballo colaborativo en 
redes por parte do profesorado.
3. Necesidade de ampliar espacios físicos 
acondicionados coas tecnoloxías dixitais.
4. Non existe colaboración con outros centros.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

1. Acondicionamento de aulas dixitalizadas.
2. Inclusión en programas de innovación como 
Edixgal.

1. Estado das instalacións con respecto á 
adaptación de conectividade.
2. Falta de supervisión das competencias dixitais 
do profesorado.

LEXISLACIÓN

1. Emprego de ferramentas institucionais que 
conteñan os datos no servidor ABALAR.

1. Resistencia ao emprego de software libre e 
emprego de medios comerciais que aloxen datos 
en servidores que vulneran a protección de 
datos.

CONTORNA

1. Colaborar co concello na identificación de 
alumnado en risco de fenda dixital.
2. Establecer medios e espazos no que alumnado 
e familia poidan traballar en educación non 
presencial.
3. Apoios por entidades e asociacións no manexo 
das TICs.

1. Situacións de familias que por situacións 
socioeconómicas ou laborais non completen a 
súa formación dixital.

ANPA

1. Plantexamento de actividades que aproveiten 
os recursos do centro e materais dixitais.

1. Descoñecemento das políticas de protección 
de datos.
2. Non estar formados e informados dos 
programas de educación dixital levados a cabo 
polo centro.

OUTRAS ENTIDADES

1. Colaborar coas editoriais tradicionais para 
adaptar materiais e recursos aos EVA 
corporativos.
2. Establecer unha canle coa Universidade para 
adaptar o Prácticum aos sistemas de educación 
non presencial. 

1. Falta de recursos dixitais  das ONG que 
traballan na contorna para apoiar ao alumnado 
con NEAE.
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3. Plan de Acción

O plan de acción está encamiñado a consolidar no centro as incorporacións tecnolóxicas que se
comezaron a levar a cabo neste curso 21/22 coma por exemplo:
- Comunicación coas familias a través de Abalar Móbil.
- Visita virtual para coñecer o centro.
- Emprego da aula virtual coma complemento a formación presencial.
- Sesión de clase non presencial a través de sistema de videoconferencia.
De cara o curso 22/23 teremos que plantexar obxectivos medibles e asumibles que se expoñen
no seguinte punto. 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
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“Área/s de mellora”: E. Pedagoxía implementación na aula
OBXECTIVO 1(1):

Crear unha biblioteca dixital de centro para o apoio da biblioteca física con, alo menos, dez títulos adaptados por 
ciclo (ed. primaria) e dez títulos para ed. infantil.(E1)

 Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador TIC, equipo TIC, Coordinadora da Biblioteca, equipo da Biblioteca Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Creación da biblioteca dixital (si/non) , clasificación dos títulos (si/non), número de títulos (10/10/10/10)

Valor de partida (3) 0 biblioteca dixital, 0 títulos

Valor previsto e data (4) 1 biblioteca dixital (1º trimestre) e 40 títulos, ao menos (2º trimestre) 01/04/23

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: Crear a biblioteca 
dixital (espazo virtual) na 
web do colexio

Coordinador TIC 15/11/2022
Equipamento: Ordenador/web 
do centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Buscar os recursos 
(títulos de lectura) Equipo TIC 31/12/2022 Equipamento: Ordenador

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3: Clasificar os recursos 
(títulos) según idoneidade

Equipo de Biblioteca 
ou Coordinadora de 
Biblioteca

15/02/2022 Equipamento: Ordenador

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.4: Expoñer finalmente os
recursos (títulos)

Equipo TIC ou 
Coordinador TIC

01/03/2022
Equipamento: Ordenador/web 
do centro/aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: G. Prácticas de avaliación 
OBXECTIVO 2: (1) Empregar o sistema de avaliación de moodle para volcar os datos de avaliación do alumnado.(G1) Acadado

Responsable: Xefatura de estudos. Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:(2) Porcentaxe de cursos nos que se categorizaron as avaliacións e se subiron os datos ordeados por categorías.

Valor de partida: (3) 5,5% (1 curso de 5º)

Valor previsto e data: (4) 35% (6 cursos de 5º e 6º) 22/12/22 

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: Incluír no PFPP unha parte de
formación en ferramentas de 
avaliación en moodle.

Dirección 30/09/22
Convocatoria do Plan de 
Formación do Profesorado. 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2: Configurar as categorías de 
avaliación e establecer 
ponderacións. 

Mestres e 
coordinador TIC

10/10/22
Aula virtual do centro. 
Cursos de cada materia. 
Categorías de avaliación.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3: Crear probas, tarefas e 
instrumentos avaliables e incluílos 
en cada categoría de avaliación.

Mestres de cada 
área.

21/12/22
Cursos de cada materia. 
Tarefas, probas e elementos de
cualificación. 

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.4: Exportar informes de 
avaliación en calc e empregalos 
como recurso nas sesións de 
avaliación. 

Mestres de cada 
área.

21/12/22
Cursos de cada materia. 
Informes de avaliación. 

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: B. Colaboración e redes. D. Desenvolvemento profesional continuo E. Pedagoxía implementación na aula. 
OBXECTIVO 3 (1): Dotar a aula virtual de contidos e recursos para o profesorado e o alumnado. (D3/E1/B3)  Acadado

              RESPONSABLE: Equipo TIC Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Nº de recursos subidos á aula virtual.

Valor de partida (3) 1 recurso para o profesorado/ 5 recursos alumnado

Valor previsto e data (4) 9 recursos para o profesorado/ 30 recursos para o alumnado 10/02/23

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: Crear o curso na AV 
como espazo de almacenaxe 
para os recursos.

Coordinador TICs 30/09/22 Aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2: Crear unha enquisa 
para o profesorado co 
obxectivo de recadar 
información sobre os 
recursos que precisan.

Equipo TIC 30/09/22 Web/enquisa de drupal

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Buscar recursos útiles 
para o profesorado e o 
alumnado.

Equipo TIC 15/02/23 ordenador

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4:Subir recursos en 
forma de enlace ou código 
embebido.

Equipo TIC 15/02/23 Aula virtual/ordenador

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

3.2.1 Con respecto a infraestructura dixital.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS:
Aumento da velocidade de rede para a inclusión no proxecto E-Dixgal. 

INFRAESTRUCTURA DE VOZ:
Aumento de liña supletoria no pavillón así coma no andar-1 e -2 e na zona de Educación
Infantil. 

CONEXIÓN DE REDE E REDE SEN FÍOS. 
Actualmente  a  cobertura  WIFI  do  centro  abrangue  un  50% do  mesmo.  Hai  aulas  de
especialidades coma música ou aulas de PT e AL sen conexión de rede sen fíos. Estes
espazos  non  poden  traballar  con  equipos  ultraportátiles  móbiles  polo  que  hai  unha
necesidade de desplazarse á aula de informática do centro. 
A necesidade é cubrir o 100% do edificio mediante a instalación de AP e incluso valorar a
necesidade dun RAC noutro punto do centro. 

3.2.1 Con respecto ao equipamento.

DISPOSITIVOS TECNOLÓXICOS:

AULAS DIXITALIZADAS:  O centro  ten 6  aulas  dixitalizadas  preparadas para  proxectos
como E-Dixgal. Faltarían carros de carga. 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO:Cóntase con dous equipos de sobremesa para o secretario e
administrativa do centro. A dirección e xefatura de estudos contan cun equipo portátil.
Estes postos deben actualizarse a dous equipos de sobremesa de última xeración ao ser
postos que requiren procesos de administración dixital, publicidade de plans do centro
etc.

BIBLIOTECA DO CENTRO:  Actualmente dispón dun equipo de catalogación.  A  mellora
necesaria é dun equipo máis para a catalogación e tres equipos para a consulta que se
poden incluír no PLAMBE.

AULA  DE  INFORMÁTICA:  Actualmente  procédese  a  executar  un  presuposto  de
modernización de todos os equipos de sobremesa desta aula xa que están obsoletos. 

EQUIPOS ULTRAPORTÁTILES PARA ALUMNADO EN RISCO DE FENDA DIXITAL. O centro vai
a elaborar un proxecto de movilidade entre aulas para estos equipos pero depende da
conectividade sen fíos do centro e dun carro de carga. 

EQUIPOS PARA USO DE SALA DE PROFESORADO E DEPARTAMENTOS:
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A sala de profesorado ten 4 equipos para uso do profesorado; sen embargo 4 equipos
para 42 docentes parecen insuficientes. Deberase aumentar a dotación en dous equipos
máis e proceder a mellora dos actuais cun aumento de memoria RAM.
En  canto  aos  departamentos;  o  edificio  de  Infantil  non  conta  con  equipos,  polo  que
deberá dotarse de dous equipos de sobremesa. 
O departamento de Orientación non precisa aumento nin mellora da dotación. 

3.2.3 Con respecto aos servizos dixitais educativos.

Actualmente  o  centro  emprega  a  aula  virtual  de  moodle,  a  web  drupal,  a  galería
coppermine e abalar móbil. O uso destes servizos atópase na seguinte situación:

a) Aula virtual do centro: 90% do profesorado de Educación Primaria e 0% do profesorado
de Educación Infantil. 
b) Páxina web do centro. Uso e xestión por parte do equipo directivo. Actualización de
novas, documentos do centro, galerías, espazos para equipos de coordinación docente…
c) Galería coppermine. Xestionada e administrada polo equipo TIC do centro. De cara ao
curso  22/23  tutorizarase  ao  profesorado  no  seu  uso  para  abandonar  os  medios  non
institucionais.
d) Abalar Móbil. Actualmente emprégase no 60% do profesorado de Educación Infantil e
Primaria.

As propostas de mellora para o curso 22/23 dentro destes medios serán:

a) Espazo titorías dentro de abalar móbil. Comezo da xeración de informes dende abalar
móbil para ofrecer unha información detallada e rexistrada en medios que respeten a
LOPD.
b) Avaliación dentro da aula virtual. 
c)  Petición  de  apertura  do  espazo  na  rede  Agueiro.  Proporase  este  sistema  como
complemento a avaliación con portfolios dixitais e como medio de información e mostra
do traballo do centro á comunidade educativa. 

4. Avaliación do plan

4.1 Seguimento.

Realizarase unha avaliación do proceso a través dunha escala de valoración. Esta escala
medirá en catro niveis o grao de adquisición das accións levadas a cabo no plan e os grao
de consecución dos resultados vinculados a dito plan. 
Tamén se incluirá un apartado de modificacións  e un de propostas  de mellora. 

Tamén realizarase unha avaliación final que terá en conta os obxectivos a través dunha
rúbrica  medindo  os  graos  de  desempeño  de  ditos  obxectivos  e  onde  incluiremos  da
mesma forma as propostas de mellora que xurdan na avaliación do proceso. 
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AVALIACIÓN DA EXECUCIÓN DO PLAN POR TRIMESTRES

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

Execución das
accións para 
acadar os 
obxectivos do
plan dixital

1 2 3 4 Execución das
accións para 
acadar os 
obxectivos do
plan dixital

1 2 3 4 Execución das
accións para 
acadar os 
obxectivos do
plan dixital

1 2 3 4

Resultados
vinculados  ás
accións
levadas  a
cabo. 

1 2 3 4 Resultados
vinculados  ás
accións
levadas  a
cabo. 

1 2 3 4 Resultados
vinculados  ás
accións
levadas  a
cabo. 

1 2 3 4

ACCIÓN MODIFICACIÓ
N

ACCIÓN MODIFICACIÓ
N

ACCIÓN MODIFICACIÓ
N

PROPOSTAS DE MELLORA

PROPOSTA

PROPOSTA

*(1)NON ACADADO (2) EN PROCESO (3) ACADADO (4) MODIFICADO 
Marcar cun X o que proceda.

* (1)NADA SATISFACTORIO (2)NON CONCLUÍNTE (3)ACEPTABLE (4)MOI SATISFACTORIO

RÚBRICA AVALIACIÓN FINAL DO PDC

OBXECTIVOS GRAOS DE DESEMPEÑO

Dotar a aula virtual de contidos e recursos para 
o profesorado e o alumnado. (D3/E1/B3)

Non se
engadiron

recursos ou
menos do

30%

Engadíronse
entre o 30% e

o 50% dos
recursos
previstos

Engadíronse
entre o 50%
e o 80% dos

recursos
previstos

Engadíronse
entre o 80%
e o 100% dos

recursos
previstos

Empregar o sistema de avaliación de moodle 
para volcar os datos de avaliación do alumnado.
(G1)

Entre 1 e 2
mestres

empregan o
sistema de

avaliación de
moodle.

Entre 3 e 4
mestres

empregan o
sistema de

avaliación de
moodle.

Entre 5 e 6
mestres

empregan o
sistema de

avaliación de
moodle.

Todos os
mestres

empregan o
sistema de

avaliación de
moodle.

Crear unha biblioteca dixital de centro para o 
apoio da biblioteca física con, alo menos, dez 
títulos adaptados por ciclo (ed. primaria) e dez 
títulos para ed. infantil.(E1)

Creáronse 2
ou menos
títulos de

Infantil e 2 ou
menos de
Educación
Primaria.

Creáronse
entre 2 e 5
títulos de
Infantil e

entre 2 e 5 de
Educación
Primaria.

Creáronse
entre 5 e 7
títulos de
Infantil e

entre 5 e 7 de
Educación
Primaria.

Creáronse
entre 7 e 10
títulos de
Infantil e

entre 7 e 10
de Educación

Primaria.

PROPOSTAS DE MELLORA

PROPOSTA 1 NON ACADADO ACADADO

PROPOSTA 2 NON ACADADO ACADADO
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5. Difusión do plan

A tarefa de difusión do PDC, ten que ser consecuente con dito plan e deberá facerse a
través das ferramentas institucionais dispoñibles: páxina web do centro, abalar móbil e
rede Agueiro. 
1. PRIMEIRA FASE.

DESTINATARIOS:  Difusión  entre  o  profesorado.  Consideramos  que os  primeiros  en
coñecer o plan deben ser os mestres/as do centro. 
MEDIO: A través do correo corporativo edu.xunta.gal 
PRAZOS:1ªsemana  de  xullo  do  curso  21/22(mestres  do  curso  actual)  1ª  semana  de
setembro do curso 22/23(mestres de nova incorporación.

2. SEGUNDA FASE.

DESTINATARIOS: Difusión entre as familias do alumnado. 
MEDIO: Páxina web do centro. O PDC incorporarase ao PE no apartado de Documentos de
centro no menu Drupal  da páxina web do centro.  Asimesmo,  terá  unha subcategoría
propia con unha presentación en canva sinalando, diagnóstico de necesidades, obxectivos
e accións para levalos a cabo entre outras como puntos destacados. 
PRAZOS: 2ª semana de xullo do curso 21/22.

3.TERCEIRA FASE.

DESTINATARIOS: Toda a comunidade educativa. 
MEDIO: Abalar móbil e rede Agueiro. Enviarase abalar do centro co enlace a unha páxina
de  Agueiro  onde  aparecerán  os  puntos  do  plan  desglosados  e  diferentes  apartados
vinculados aos obxectivos e ás accións realizadas a través de probas audiovisuais. 
Este  medio  servirá  ademáis  coma  instrumento  de  avaliación  do  plan  a  modo  de
PORTFOLIO DIXITAL. 
PRAZO. Mes de setembro(abalar) e durante todo o curso, portfolio dixital Agueiro.
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