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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

O CEIP Plurilingüe da Ramallosa é un colexio de Infantil e primaria que se atopa no 
concello de Teo, na Travesía da Ramallosa número 9. Escolariza tanto alumnos do 
medio rural como das novas urbanizacións que se veñen construíndo no entorno nos 
últimos anos. Está adscrito ó I.E.S. de Cacheiras, situado na localidade do mesmo nome 
e que dista, aproximadamente, dous quilómetros.

Na actualidade conta con 15 unidades de E.Primaria na que están escolarizados/as 
390 alumnos/as e  4 unidades de E.Infantil na nas que se escolarizan 77 nenos/as. Este 
alumnado está atendido por un claustro de 34 docentes.

O edificio escolar principal é do ano 1975  e nel levouse a cabo unha reforma no 
curso 2020/2021 para unha mellor eficiencia enerxética que incluíu unha mellora no 
illamento exterior, renovación do tellado, melloras na ilumninación, instalación de 
falsos teitos e cambio de xanelas e portas. O centro conta cun edificio anexo onde está 
o salón de actos, biblioteca, aula de informática, aula de música e unha unidade de 
E.primaria. Separado dos dous edificios atópase un ximnasio construído no ano 2010. 

O CEIP da Ramallosa conta cos servizos complementarios de comedor e transporte 
e as actividades lectivas desenvólvense en xornada continua.
O datos de contacto son :
Correo electrónico: ceip  .ramallosa@edu.xunta.gal  
Teléfono: 881866498
Web: http://centros.edu.xunta.gal/  ceip  ramallosa  

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

O  CEIP  da  Ramallosa  está  situado  no  Concello  de  Teo  e  escolariza  alumnos/as
procedentes do medio rural e das urbanizacións que nos últimos anos se construíron na
zona,  onde vive unha poboación  que na súa maioría traballa no sector servizos na
cidade de Santiago de Compostela. O colexio está cerca de Cacheiras, un dos núcleos
máis poboados do concello.
As familias teñen un bo nivel tanto económico como cultural e non hai moitos casos de
alumnos situacións desfavorecidas.  A relación dos pais e nais co centro é fluída tanto a
nivel individual como a través da ANPA.
No  entorno  do  centro  hai  varias  asociacións  culturais  e  deportivas  que  ofertan
actividades  nas  que  participa  unha boa  parte  do  alumando do centro.  A  oferta  de
actividades do concello é tamén axeitada ás necesidades da maioría dos nenos e nenas.
Desde fai algúns cursos véñense escolarizando alumnos/as procedentes do estranxeiro,
na  maioría  dos  casos  coa  escolarización  xa  iniciada  noutros  países,  e  de  adopcións
internacionais. 
En canto á lingua, cómpre destacar unha importante perda de galego falantes sobre
todo no alumnado que procede das urbanización aínda que este feito afecta tamén ao
alumnado que  procede  das  zonas  máis  rurais.  O  galego  é  a  lingua   habitualmente
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utilizada polo centro, polas distintas entidades asociativas e culturais e por parte do
Concello.
O presente PD insírese dentro das dinámicas de traballo reflectidas no PEC e polo tanto
dentro da dinámica diaria de aula. O PEC do CEIP a Ramallosa recolle no seu apartado 
4.5 a importancia do traballo coas TIC para acadar unha axeitada competencia dixital 
do noso alumnado e para acceder ás fontes de información e recursos multimedia que 
contribúen a mellora de todas as competencias. É este PDC unha paso máis no camiño 
que se vén percorrendo desde fai xa varios e que pretende trazar unha folla de ruta 
máis planificada e organizada de cara a acadar uns obxectivos globais que impliquen a 
totalidade da comunidade educativa, priorizando e facendo unha distribución temporal 
de todas as accións que sexan precisas. Sempre dentro do marco do PEC, 
implementaranse tamén os mecanismos de feedback axeitados para corrixir, no seu 
caso, e adaptar tempos e procedementos no plan de acción deseñado inicialmente.
O PDC vai estar estreitamente vencellado ao resto de proxectos que se veñen 
desenvolvendo no centro: nomeadamente comparte obxectivos e dinámicas de traballo.

• Co proxecto e-Dixgal e  co proxecto de Radio Escolar tal e como se reflicte no 
Plan de Acción cos que vai compartir obxectivos e propostas de traballo que 
implicarán a participación do alumnado e do profesorado.

• Co PLAMBE en todo o relacionado con dixitalización e contidos audiovisuais. 
Favorecendo a busca de recursos e contidos en formato dixital que contribúan a 
unha axeitada implementación segura da tecnoloxía.

•  Co EDLG contribuíndo a fomentar o emprego de recursos en galego e mesmo na
tradución e dobraxe de contidos educativos dos que agora mesmo temos unha 
gran falta. Partimos da evidencia de que a lingua galega só poderá sobrevivir se 
somos quen de introducila de xeito decidido no mundo da tecnoloxía.

• Co plan de Convivencia xa que non é posible traballar a convivencia nos nosos 
centros se adicar un tempo e un espazo a fomentar no noso alumnado o 
respecto ao traballo dos demais, á súa intimidade, á súa identidade,á  súa 
privacidade e á súa liberdade individual.

• Co Proxecto Escola Verde xa que a tecnoloxía ten que contribuír a un 
desenvolvemento sostible e respectuoso co medio no que vivimos fornecendo a 
todo o proceso dos materiais e ferrramentas precisas en tdo proceso de 
investigación e difusión.

O PDC deberá estar encadrado dentro da PXA do curso 2022/2023 . Con ela deberá 
compartir os obxectivos xerais e as liñas de traballo dos diferentes equipos de ciclo e 
departamentos didácticos e servirá de referencia á hora de programar as actividades e 
proxectos se definan desde o inicio de curso. 
Na mesma liña debe formar parte do proceso de desenvolvemento profesional continuo
do profesorado xa que a súa correcta posta en práctica vai precisar dun proxecto de 
formación do profesorado que deberá ser tamén marco de traballo individual e do 
conxunto do claustro.

1.3. Breve xustificación do mesmo

A LOE establece no seu artigo 111 bis o marco no que se desenvolverá o traballo coas 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación no noso sistema educativo: 
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• Regula as condicións nas que se debe desenvolver a xestión dos datos académicos do 
alumnado de xeito que se cumplan os protocolos de protección de datos e se empreguen
formatos que garantan a interoperabilidade entre os diferentes sistemas empregados 
no sistema educativo estatal.

• Regula a existencia dos contornos virtuais de aprendizaxe, as caracterísitcas destes e o 
seu emprego dentro da vida académica. 

• Faise referencia á  necesidade de que as diferentes adminstracións educativas promovan
o emprego das tecnoloxías da información e a Comunicación como método axeitado e 
valioso para levar a cabo tarefas de ensino e aprendizaxe procurando a eliminación de 
condutas de risco. 

• Regula os marcos de referencia da competencia dixital que orienten a formación inicial e
permanente do profesorado de xeito que se facicite a implantación dunha cultura dixital 
nas aulas.

E remata declarando que as adminstracións educativas velarán polo acceso de todo o 
estudantado aos recursos dixitais precisos que garantan a igualdade de oportunidades entre 
todos os escolares
No seu artigo  121 no que se regula o Proxecto Educativo de Centro, incídese tamén na 
necesidade de que este recolla a estratexia dixital de cada centro de acordo co establecido no 
artigo 111 bis.
Xa no seu artigo 132, no marco das competencias das direccións dos centros,  fálase de 
promover a innovación e a experimentación para acadar os obxectivos do PEC.
Na resolución de  3 de setembro de 2021  establécense as medidas de actuación 
relativas ao deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital para o curso 2021-
2022, nos centros docentes sostidos con fondos
públicos correspondentes ao ámbito de xestión da Comunidade Autónoma de Galicia, 
así como 
definir os principios, obxectivos e referentes que o deben guiar.
Defínense o proceso de redacción, a temporalización, o sistema de coordinación e determínanse
os recursos que se van empregar neste proceso.

1.4. Proceso de elaboración

O proceso de elaboración do presente PDC encádrase na Resolución de 3 de setembro de 2021
na  que  se  establecen   as  medidas  de  actuación  relativas  ao  deseño,  elaboración  e
implementación do Plan Dixital  para o curso 2021-2022,  nos centros docentes sostidos con
fondos
públicos.  Con  tal  obxecto  e,  sempre  dentro  do  marco  das  instrucións  recibidas  da
Administración educativa, no mes de setembro solicitouse ao CAFI a realización dun PFPP sobre
a Elaboración do Plan Dixital. Constituiuse un equipo e nomeouse unha persoa encargada da
súa  coordinación.  Os  primeiros  pasos  deste  equipo  foron  de  busca  e  catalogación  da
información que ata ese momento había que basicamente viñan de outras comunidades do
estado.
Coa creación da Rede Galega de Educación Dixital no mes de novembro e o posterior proceso de
mentorización  dos  centros  de  Galicia  iniciouse,  agora sí,  o  procedemento que nos  acabaría
levando a este documento.
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Realizouse unha diagnose para coñecer o estado do proceso de implementación da tecnoloxía
no noso centro para establecer o punto de partida fiable e acadable. Esta diágnose baseouse en
dúas ferramentas: 

• O  SELFIE,  ferramenta  elaborada  pola  Comisión  Europea  que  ten  como  obxectivo
achegarse á realidade  partino das opinións de toda a comunidade educativa: equipos
directivos, profesorado e alumnado maior de 9 anos. O nivel de participación neste test
no Ceip da Ramallosa foi altamente satisfactorio polo que consideramos que os datos
que se reflexan son unha imaxe moi axustada á realidade.

• O test de CDD para coñecer o nivel de competencia dixital do profesorado do centro.
Esta enquisa nun primeiro momento non foi do agrado dunha prte do profesorado xa
que a consideraba pouco adaptada á realidade do noso entorno de traballo. Malia a esas
reticencias puidemos constatar que os seus resultados sí nos daban unha información
relevante que nos serviu para deseñar un plan de acción que consideramos axeitado.

A seguinte fase da diágnose consistiu nunha análise DAFO na que se detectaron as 
debilidades e ameazas para tratar de corrixilas coas fortalezas e oportunidades ao 
mesmo tempo que se propón manter aqueles aspectos positivos para a partir de aí 
elaborar unha estratexia. A realización da análise DAFO foi un proceso de debate dentro
do equipo do PDC no que cada membro aportou ás súas opinións logo do resultado dos 
test realizados.
Rematada a fase de diágnose chegou o momento de propoñer as accións a desenvolver 
para corrixir debilidades e contrarrestar ameazas. Esas accións virían despois de 
formular os obxectivos que queríamos acadar. Para formular eses obxectivos fíxose 
preciso ampliar a participación ao resto do claustro pois considerábase que non tería 
sentido propoñer obxectivos e deseñar accións que non foran consensuadas pola 
totalidade do claustro xa que a implicación do profesorado vai ser a peza clave á hora 
de convertir este documento nunha peza clave para a vida do centro ao longo dos 
próximos cursos.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

O centro conta cunha infraestrutura dixital  que se foi  actualizando ao longo dos anos con
aportacións da Consellería de Educación e outras iniciativas financiadas polo propio centro coa
axuda de institucións como a ANPA ou o Concello de Teo. O resultado de todos estes procesos é
que  todas  as  aulas  do  centro  contan  con  cableado  de  datos.  Están  tamén  cableadas  as
dependencias administrativas, a sala de mestres, departamento de orientación, salón de actos,
biblioteca, conserxería e titorías. A velocidade da conexión é axeitada para o traballo diario co
alumnado.
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No centro funciona a wifi abalar que da cobertura a todas as aulas do proxecto e-dixgal así
como ás aulas de terceiro e cuarto cursos que empregan ultraportátiles abalar que non foron
retirados no seu momento.  
Nos dous edificios e no ximnasio situado dentro do patio funciona a rede edu.xunta cunha
velocidade habitualmente axeitada. 
A telefonía do centro funciona a través de ip.
No ceip a Ramallosa funcionan neste momento 14  aulas ordinarias (4 de e. Infantil e 15 de e.
primaria)  dixitalizadas con conectividade e  posibilidade de visualización e interacción.  Están
tamén dixitalizadas nas mesmas condicións a aula de música e as aulas de audición e Linguaxe e
dúas  aulas  de  Pedagoxía  Terapéutica.  Todas  aulas  dixitalizadas  contan  con  dispositivos
equipados coa maqueta Abalar libre.
Para a xestión administrativa do centro funcionan agora mesmo cinco postos repartidos entre
xefatura  de  Estudos,  Secretaría,  persoal  administrativo,  Dirección  e  Departamento  de
orientación. Destes só X.E e D.O teñen instalada a maqueta abalar ibre.
Na  biblioteca  escolar  funciona  neste  momento  un  só  equipo  informático  para  a  xestión  e
catalogación logo de que se eliminaran dos postos para o seu uso por parte do alumnado.
Cómpre sinalar que este equipo estivo funcionando con sofware privativo, en contra do criterio
xeral do Equipo TIC, pola necesidade de empregar o programa de xestión Meiga. Co cambio a
Koha agardamos cambiar tamén o sistema operativo dese equipo.
Como  é  lóxico  e  xa  se  mencionou,  as  cinco  aulas  e-dixgal  contan  co  carro  de  carga  e
ultraportátiles para todo o alumando. 
Na actualidade están en funcionamento sete carros de carga máis, seis deles de adquisición do
propio centro, nas seis aulas de 3º e 4º de E.P. O sétimo carro está a disposición das catro aulas
de primeiro e segundo curso para o seu emprego cando é preciso e previa coordinación do
profesorado. 
Nas aulas de 3º e 4º curso empréganse tamén tablets para acceder aos contidos  Snappet.
O centro conta cunha aula de informática con 14 postos con toma de rede por cable rj45 dos
que na actualidade só se empregan 6 por acordo do claustro de mestres e mestras.
O ceip da Ramallosa participa no proxecto websdinámicas desde a súa posta en funcionamento.
Emprégase a web como un espazo de cooperación e comunicación coa comunidade educativa
con usuarios dados de alta para todo o profesorado do centro e xestionada desde o Equipo TIC.
A aula virtual corporativa ten matriculada á totalidade do alumnado de 1º a 4º e  é empregada
unha parte do profesorado destes cursos.  É un obxectivo do presente PDC extender o seu uso á
totalidade do alumnado destes cursos así como ao de E.I. Participa asimesmo no proxecto e-
dixgal desde o curso 2014/15 e ten unha comunidade educativa en Agueiro na que participa o
alumnado de sexto de E.P
O alumnado  de 3º e 4º de E.P levan varios cursos accedendo aos contidos de Snappet.
A xestión e o mantemento do equipamento dixital do centro faise a través do Equipo Tic quen
se encarga de contactar  co correspondente servizo nos casos do equipamento e-dixgal.  No
resto  do  equipamento  é  o  propio  equipo  o  que  se  encarga  do  mantemento  de  todo  o
equipamento que ten instlada a maqueta abalar, que é casi totalidade do que hai no colexio.
Puntualmente , para avarías de harware contáctase cunha empresa de servizos informáticos
local.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 4,4
Profesorado 4,1
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 4,3
Profesorado 4
Alumnado 4,1

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4,2
Profesorado 4,1
Alumnado 4,3

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 5
Profesorado 4,4
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 5
Profesorado 4,6
Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 5
Profesorado 4,1
Alumnado 3,7

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 4,9
Profesorado 3,9
Alumnado

H- Competencias dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 4,2
Profesorado 4,1
Alumnado 4

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

DEFINITIVO 16 24 66%

PROVISIONAL 3 4 75%

INTERINO 1 5 20%

SUBSTITUTO 2 4 50%

DESPRAZADO 0 1 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

106,7 Experto/a (B2) 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 76,7 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1)

Pri 114,9 Experto/a (B2) 77 Integrador/a (B1)
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2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante
neste nivel

A1

A2 2 9,1%

B1 9 40,9%

B2 6 27,3%

C1 3 13,6%

C2 2 9,1%

TOTAL 22 100%

2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

C16. No centro non existen repositorios en 
liña.

PERSOAL DOCENTE

D3.O Apoio á hora de intercambiar 
experiencias dentro do centro.
E1. O profesorado busca e emprega 
recursos educativos en liña.
E4. A comunicación coa comunidade 
educativa é fluida e emprega recursos Bo 
nivel de competencia dixital do 
profesorado.tecnolóxicos.
F1. Emprego das tecnoloxías para adaptarse
ás  necesidades do alumnado.

E2. Non se crean contidos dixitais.
E3. Emprego non xeneralizado de entornos 
virtuais de aprendizaxe.
F5. Baixo emprego da tecnoloxía para 
fomentar a colaboración entre o alumnado.
G1.Emprego das tecnoloxías para avaliar as
capacidades do alumnado.
G6. Non se empregan as tecnoloxías para 
fomentar os comentarios entre iguais sobre 
os traballos.
G5.Non se empregan as tecnoloxías para 
facer unha reflexión sobre o propio traballo.

PERSOAL NON 
DOCENTE

*O persoal non docente está implicado no 
proceso de transformación dixital.

ALUMNADO

H1 alumnado aprende a comportarse de 
maneira segura.
H3 o alumnado aprende a ter un 
comportamento responsable coa tecnoloxía.

H4 O alumnado non  aprende a verificar a 
calidade da información.
H7 O alumnado non elabora recursos 
dixitais.
H11. Aprender a codificar e/ou programar

FAMILIAS

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

A3. Apoio do  ED para explorar novas 
modalidades de ensino.
B2. Debátese sobre o uso da tecnoloxía.

A1 Falta de estratexia dixitalB4. No se 
empregan as tecnoloxías dixitais para 
colaborar con outros centros.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

*A propia elaboración do PDC
*O software libre e as ferramentas 
corporativas.

A4.Tempo para explorar o ensino dixital.
O profesorado ten tanta carga 
burocrática que lle impide adicar
tempo a explorar novos métodos de 
ensinanza con tecnoloxías dixitais.
*Aportación de recursos económicos e 
materiais demasiado estandarizados e 
pouco efectiva.

LEXISLACIÓN

CONTORNA

*O centro goza de boa imaxe no exterior
pola participación histórica en proxectos 
TIC e a implicación da dirección.

ANPA

OUTRAS ENTIDADES
*Dificultade e lentitude de acceso aos 
servizos técnicos e de  mantemento.
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3. Plan de Acción
3.1.  Obxectivos 

“Área/s de mellora”: H competencias dixitais do alumnado
1. OBXECTIVO: Iniciar ao alumnado na linguaxe de programación.  Acadado

          RESPONSABLE: Titores/as Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de aulas que desenvolven actividades de robótica.

Valor de partida Menos do 10% de aulas que desenvolven actividades de Robótica

Valor previsto e data 75 % de aulas que desenvolven actividades de Robótica. Xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1:Organización do 
espazo que permite 
desenvolver actividades cos 
Bee-bots.

Xefatura de Estudos Outubro de 2023
Aula de Informática, Horarios 
do profesorado, mesa con 
metacrilato

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Elaboración de 
materiais para as 
actividades a realizar cos 
Bee-bots

Equipos de ciclo e 
E.Infantil e 1º ciclo de 
Primaria

Primeiro trimestre. Tarxetas con gráficos.

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Elaboración dun 
repositorio de actividades 
feitas con Scratch 
organizadas por niveis.

Equipos de ciclo 2º e 
3º ciclos de E.Primaria

Primeiro trimestre.

Webs
*https://code.irobot.com/#/
*https://scratch.mit.edu/

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.4:Proposta das 
actividades recollidas ao 
alumnado.

Equipos de Ciclo Segundo e terceiro 
trimestre.

Bee-bots, mesa de metacrilato, 
Pcs de alumnado, Scratch on 
line.

Realizada

Aprazada

Pendente

https://scratch.mit.edu/
https://code.irobot.com/#/


“Área/s de mellora”: E: Pedagoxía: apoios e recursos.
2. OBXECTIVO:

Extender a todo o alumnado de primaria o emprego da AV corporativa para realizar tarefas que impliquen a entrega 
dun produto final e que sexan avaliadas na propia AV.

 Acadado

          RESPONSABLE: Titores/as Non acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO Número de aulas que realizan tarefas na AV

Valor de partida Menos do 40% das aulas realizan tarefas na AV

Valor previsto e data 100% de aulas realizan tarefas na AV Xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1:Creación dos
cursos e matriculación do
profesorado e alumnado na 
AV corporativa

Equipo TIC Outubro de 2023 AV corporativa.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2:Favorecer horarios 
que permitan a titoría entre 
iguais para acadar a 
competencia precisa no 
manexo da AV do 
profesorado.

Xefatura de estudos Primeiro trimestre.
AV corporativa, Ordenadores 
con conexión á rede.

Realizada

Aprazada

Pendente

A02.3:Elaborar rúbricas que 
permitan a avaliación das 
tarefas entregadas polo 
alumnado.

Equipos de Ciclo
Segundo trimestre.

AV corporativa, Ordenadores 
con conexión á rede.

Realizada

Aprazada

Pendente

A02.4: Propoñer ao 
alumnado de primaria a 
realización dunha tarefa a 
entregar en formato dixital 
nunha área por trimestre. 

Equipos de ciclo
Terceiro trimestre 

AV corporativa, equipos de 
alumnado.

Realizada

Aprazada

Pendente



“Área/s de mellora”: E: Pedagoxía: apoios e recursos.
3. OBXECTIVO: Empregar as gravacións de audio como recurso de aula.  Acadado

          RESPONSABLE: Titores/as Non acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Número de aulas que realizan gravacións de audio.

Valor de partida Menos do 20% das aulas realizan gravacións de audio.

Valor previsto e data 100% de aulas realizan gravacións de audio. Xuño de 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1:Formación do 
profesorado no manexo das 
instalacións da radio escolar.

Persoa coordinadora 
do proxecto Radio 
Escolar

Outubro de 2023 Instalacións da Radio Escolar.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2:Creación de equipos 
de alumnos e alumnas de 6º 
de EP que colaboren na 
gravación, edición e difusión 
das gravacións.

Titores/as de 6º Outubro de 2023 Instalacións da Radio Escolar.

Realizada
Aprazada

Pendente

AO3.3:Coordinar actividades 
para realizar que teñan como 
produto final unha gravación 
de audio.

Equipos de Ciclo Primeiro trimestre.
Actas das reunións,  
Ordenadores con conexión á 
rede.

Realizada

Aprazada

Pendente

A03.4: Realizar gravacións de 
audio como produto das 
actividades propostas.

Titores/as 
Terceiro trimestre Instalacións da Radio Escolar.

Realizada

Aprazada

Pendente

A03.5:Difundir as gravacións 
a través da web corporativa.

Equipo TIC
Terceiro trimestre.

Canle de podcast do centro.
Web corporativa, Ordenadores 
con conexión á rede.

Realizada

Aprazada

Pendente



3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

O material que se precisaría neste intre podemos clasificalo en tres apartados:

◦ Aulas dixitalizadas: é preciso renovar o equipamento informático da maioría
das  aulas pois os ordenadores teñen xa moitos anos e as súas prestacións
son  reducidas.  Este  proceso  de  renovación  debería  afectar  tamén  aos
encerados dixitais xa que en moitos se fai moi complicada a súa calibración co
conseguinte  inconveniente  á  hora  de  que  o  alumnado  e  o  profesorado
interactúen con el. Situación similar a dos proxectores de vídeo que precisan
dunha renovación global pois moistos non proxectan coa nitidez precisa para
empregalos  como  instrumento  de  acceso  aos  contidos  ou  procurar  unha
interactividade. 
▪ A finalidade destas accións , moi necesarias, sería continuar o proceso de

dixitalización  e  de  acceso  a  contidos   dentro  das  aulas.  O  seu  uso
deficiente  provoca  unha  frustración  constante  no  profesorado  e  no
alumnado.

◦ Ultraportátiles para o emprego  por parte do alumnado de infantili e primeiro
ciclo de primaria: neste momento o centro dispón dun carro de carga con 15
ordenadores para o seu emprego polas aula do primeiro ciclo de primaria da
primeira planta do edificio sen embargo as aulas de primeiro e de e.infantil
que  están  na  planta  baixa  non  teñen  acceso  a  eses  dispostivos  pola
imposibilidade de mover o carro entre as plantas e a dificultade de desprazar
ao alumnado
▪ A finalidade sería permitir o acceso dese alumnado á AV para acceder ás

tarefas e aos recursos tal e como se recolle no Obxectivo 2 do Plan de
Acción.

◦ Proxecto radio escolar: necesitaríamos dotar a este proxecto dun macbook e
dúas unidades   de preamplificador de micrófono para smartphones, tabletas
y cámaras de vídeo.
▪ A finalidade sería facer gravacións fóra do entorno do estudio de radio.

4. Avaliación do plan

O PDC que presentamos ten vocación de ser un elemento dinámico que acompañe a
vida do centro e que sirva como referencia dos diferentes proxectos e procesos que se
van desenvolver no proximo curso. Para dotalo dese dinamismo é preciso planificar un
sitema  de  revisión,  avaliación  e  feedback  que  nos  vai  permitir  facer  os  axustes  e
correccións necesarios en cada momento do proceso. O equipo de dinamización do plan
dixital será o encargado de levar a cabo os procesos de avaliaición, tendo sempre en
conta as aportacións dos diferentes ciclos e do profesorado tomado de xeito individual.
O equipo de dinamización do PDC reunirase con carácter xeral unha vez ao trimestre
para  facer  un  seguemento  do  proceso  de  implementación  do  plan.  Neste  contexto
poderemos falar de dous tipos de avaliación: unha procesual e outra final.

A avaliaición procesual  toma como referencia as datas recollidas no Plan de Acción
recollidao no apartado 3.1  E farase de acordo ca seguinte temporalización:



TRIMESTRE ACCIÓN DATA

Primeiro

AO1.1 Outubro

AO1.2 Final do trimestre

AO1.3 Final do trimestre

AO2.1 Outubro

AO2.2 Final do trimestre

AO3.1 Outubro

AO3.2 Outubro

AO3.3 Final do trimestre

Segundo
AO1.4 Final do trimestre

AO2.3 Final do trimestre

Terceiro

AO1.4 Final do trimestre

AO2.4 Final do trimestre

AO3.4 Final do trimestre

AO3.5 Final do trimestre

Ao remate de curso , farase unha avaliación final na que se terán en conta os
resultados das do proceso ao longo de todo o curso e se planificarán as accións
requiridas  par,  no  seu  caso,  corrixir  aspectos  que  non  funcionaron
axeitadamente. 

5. Difusión do plan

O presente Plan dixital, unha vez aprobado polo claustro e consello escolar, difundirase
a  través  da  web  do  centro  o  mesmo  que  os  demais  documentos  oficiais,  para
coñecemento de toda a comunidade educativa.
O inicio do curso 22/23 sera preciso facer unha presentación do mesmo ao profesorado
que chegue novo ao centro así como lembrarlle os seus contidos ao resto do claustro.
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