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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Nome do centro: CEIP Ramón de Valenzuela

Dirección: Rúa Devesa nº6 36570 Bandeira-Silleda (Pontevedra)

Teléfono: 886151718

e-mail: ceip.ramon.valenzuela@edu.xunta.gal

Páxina web :http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramonvalenzuela/

Datos do Centro

 Este CEIP de Educación Infantil e Primaria ten 9 unidades: 3 unidades de

Educación Infantil e 6 de Educación Primaria. En Educación Primaria hai 77

nenos/as e en Infantil hai un total de 28 alumnos.

Este Centro conta con xornada partida, nos meses de outubro a maio, sendo o seu

horario de 9:20h. a 13:00h. e de 14:30h. a 16:10h. de luns a xoves, e de 9:20h.

a 13:00h. os venres; nos meses de setembro e xuño o horario é continuado, de

9:40h. a 14:30h. de luns a venres.

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

 Datos do contorno.

O Ceip O CEIP Ramón de Valenzuela está situado na comarca do Deza. Os

alumnos/as proceden tanto do medio rural coma urbano. Este é un aspecto

enriquecedor  para  traballar  nas  aulas,  xa  que  podemos  ter  aportacións

diferentes segundo o centro de interese que traballemos.

As  familias  proceden  en  xeral  deste  municipio,  residindo  a  maioría  en

vivendas unifamiliares propias. O nivel económico é medio, estando a súa

actividade laboral relacionada sobre todo co sector téxtil, construción,

madeira, explotacións agrícolas e gandeiras, cooperativas, ... etc. Polo que

a servizos se refire, o concello conta cun departamento de Servizos Sociais,

Biblioteca Municipal, pavillón e tamén con diversas asociacións.
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O  que  motiva  e  xustifica  que  o  noso  Centro  intente  desenvolver  o  Plan

dixital  durante o curso 2022/23 baséase en dúas razóns peso:

1ª.  O material co que conta a escola para o desenvolvemento da competencia

dixital está moi desfasado ou deteriorado, xa que fai bastantes anos que

dende a Consellería non se envían novos equipos nin se repoñen os estragados

cando se lles solicita, non puidemos participar en programas como  o Abalar

porque as nosas instalacións non cumprían os requisitos precisos,… O centro

fai todo o esforzo económico neste sentido, pero, por un lado a normativa

vixente tampouco permite adquirir todo o que desexariamos e por outro temos

outras necesidades que non nos permiten facelo polo escaso presuposto co que

contamos.

2ª. Segundo a nosa estimación un 30% do alumnado non ten posibilidades de

traballar a competencia dixital na súa casa, por non contar con equipos nin

conexión a internet, tampouco ten facilidade para facelo, pola súa conta,

en instalacións como a da Casa de Cultura do pobo ou a Biblioteca Municipal

do Concello por quedarlle nalgúns casos a máis de 15 quilómetros do seu

fogar. 

O  plan  dixital de  centro  contribuirá  o  proxecto  educativo  ademáis  do  xa

mencionado mellorando os coñecementos  coas novas tecnoloxías no profesorado e

alumnado.

.

En canto os  recursos persoais, contamos con unha plantilla maioritariamente

definitiva no centro que xa forman parte do mesmo dende fai uns anos, ademais

caracterízanse  por  ser  participativos,  preocupados  pola  súa  formación  e

dispostos  a  participar  e  colaborar  en  novos  proxectos,  o  que  axuda  á

consecución dos obxectivos especificados no noso plan dixital.

O plan dixital tamén contribuirá nos diferentes equipos docentes: 

-Equipo de normalización da lingua galega que poderase levar a cabo mediante

medios  tecnolóxicos,  como  por  exemplo  realizar  actividades  nas  PDIs,  xogos

interactivos  nas  tabletas  do  alumnado  ou  nos  ordenadores/portátiles,

investigación sobre poetas galegos ou traballos/exposicións relacionados coa

nosa lingua.
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-Equipo  de  actividades  complementarias  e  extraescolares: o  plan  dixital

permitiranos ter mais dispositivos e conectividade para o alumando favorecendo

a realización de actividades complemenarias no centro, por exemplo mediante a

utilización de recursos online relacionadas coas conmemoracións/celebracións

propias de cada curso académico.

-Equipo de biblioteca: poderemos obtar de forma máis rápida e eficaz a bancos

de recursos de libros ou mesmo ir incluíndo novos obxectivos de cara anos

posteriores como adquirir ebooks para a nosa biblioteca escolar.

 Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.  

O plan dixital contribúe a desenvolver os obxectivos da programación xeral

anual do curso 22/23 da seguinte maneira:

Obxectivos

1.  Ser  capaz  de  seleccionar  e  usar  ferramentas  dixitais  que  permitan

desenvolver actividades cotiáns (de ocio, de aprendizaxe…)

2. Utilizar a tecnoloxía para resolver problemas

3. Utilizar ferramentas para a creación de contidos dixitais 

4. Mostrar unha actitude positiva cara o uso das tecnoloxías para crear

contidos dixitais

5. Clasificar a información (imaxes, documentos,...) de diferentes formatos

e por temática

6. Compartir información e recursos dixitais con responsabilidade

7. Coñecer algúns aspectos básicos dos fundamentos da programación

8. Coñecer as normas básicas de conduta que rixen na comunicación con outros

mediante ferramentas dixitais

9. Ser capaz de protexerse a si mesmo e aos demais sobre as ameazas de

internet

10. Coñecer o tipo de información que debe revelar sobre si mesmo.
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1.3. Breve xustificación do mesmo

Para a elaboración do Plan dixital tivemos en conta a normativa vixente:

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de

Educación

● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan

instrucións  para  o  desenvolvemento  das  ensinanzas  de  EI,  EP,  ESO  e

bacharelato no curso académico 2021-2022

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan

instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema

educativo no curso 2021- 2022 

● Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e

Formación  Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o  deseño,

elaboración  e  implementación  do  Plan  Dixital  nos  centros  docentes

sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o

curso 2021-2022. 

1.4. Proceso de elaboración

Para a elaboración do Plan dixital de centro seguimos os pasos que nos foron

marcando  o  equipo  Adix  de  Lalín,  partindo  dun  selfie  feito  por  todo  o

profesorado, alumnado e dirección do Centro.

Analizados  os  datos  obtivos  elaboramos  un  DAFO  onde  marcamos  as  nosas

fortalezas e debilidades, tendo en conta isto definimos os obxectivos de acción

que serán a base do noso Plan Dixtal para o vindeiro curso escolar.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro:

Infraestrutura de datos ( conectividade a internet):  O noso centro conta con

acceso á internet en todas as aulas agás no pavillón/ comedor, habendo tanto

tomas  para  a  conexión  por  cable (  que  son  empregadas  principalmente  nos
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ordenadores de mesa que non dispoñen de antena wifi) Pertencemos o programa de

escolas conectadas da Consellería, polo que temos no teito de cada aula un

router para a conectividade inalámbrica (wifi. )

Infraestrutura de voz (telefonía) No centro contamos con dous teléfonos e fax

conectados mediante cableado.

.Electrónica de rede:

Na  aula  de  informática os ordenadores  están conectados en rede entre  eles

mesmos. Tamén están conectados os ordenadores de cada aula coa impresora do

centro.

Tamén contamos con un proxector e pizarra branca nun dos recunchos da nosa

biblioteca.

Equipos para uso nas salas de profesorado e departamentos

Dispoñemos de un ordenador de mesa na sala de mestres.

Equipos ultraportátiles para aula móvil

Non dispoñemos no centro de equipos ultraportátiles, xa que os ordenadores

portátiles  que  hai  no  centro  empréganse  nas  aulas  de  titoría  ou  outras

especialidades.

Aula de informática

Contamos con 12 ordenadores de mesa na aula de informática.

Dotacións para proxectos específicos.

No centro está en marcha o proxecto digicraft dende o curso 2019/20 valoramos

moi positivamente a súa implantación e as actividades desenvolvidas, tanto por

parte do profesorado como do alumnado participante e contamos no centro  co

material do programa: 12 tablets e as dúas maletas de recursos.
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Estimamos que co desenvolvemento do proxecto “Digicraft en tu cole” o noso

alumnado tería unha boa oportunidade de mellorar a súa competencia dixital e de

igualar un pouco máis as oportunidades que teñen outros nenos/as de Galicia,

que viven en núcleos máis grandes ou en centros mellor dotados que o noso.

Dende biblioteca creativa obtivemos ao longo destes últimos anos algúns robots

como sfero, escornabots, zowi, ademáis conseguimos a impresora 3D e diferentes

recursos co que montamos a nosa propia radio. O curso pasado creouse o espacio

maker e adquirimos unha chapadora.

Ademais contamos coa radio escolar “garabullo” para a cal temos unha mesa de

mezclas, x altavoces polo centro, micrófonos.

Tamén temos con unha mesa de mezcla no salón de actos para momentos específicos

como celebracións /conmemoracións /charlas/concertos que se realizan no centro.

Servizos dixitais educativos:

Servizos corporativos:

- Páxina web do centro

- Aula virtual moodle

- Espazo abalar

- Abalar mobil

- Aplicacións digicraft

- Correo corporativo edu.xunta.gal

- Cisco Webex

- Falamos

- Firma electrónica

- Fprofe

-Traductor gaio
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- XADE

Servizos non corporativos:

- Correo gmail

- Dropbox

- Drive

- Blog wordpress

- Symbaloo

- Youtube

Xestión do mantemento do centro

O mantemento do centro realízase mediante a UAC e un mantemento específico

contratado polo centro, debido os retrasos que a UAC soe ter para a resolución

de incidencias.

O mantemento específico que realizamos levase a cabo unha vez o mes para a

posta  en  punto  de  calquera  dispositivo/programa  ou  incidencia  ocorrida  no

centro.

Dentro do presuposto xertal do centro unha parte é destinada á mellora e compra

de novo material TIC para o centro.

Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC

A continuación mostramos os diferentes documentos/ enlaces do centro que fan

referencia ás TIC:

- Programación Anual de Centro 
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- Proxecto educativo de Centro (PEC)

- Plan de Continxencia

- Protocolo de protección de datos

- Programacións de aula

- Memoria TIC

- Proxecto digicraft

- Proxecto da biblioteca

- Proxecto voz natura

- Proxecto de biblioteca creativa

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO
Bacharelat

o
FP

Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3,9
Profesorado 2,9
Alumnado -----

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,3
Profesorado 2,8
Alumnado 3,6

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 4
Profesorado 2,7
Alumnado 3,9

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4,7
Profesorado 3,6
Alumnado -----

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 2,9
Profesorado 3,7
Alumnado -----

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 2,8
Profesorado 3
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Alumnado 3,7

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2,6
Profesorado 2,5
Alumnado -----

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3,5
Profesorado 2,9
Alumnado 4,1

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

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 15 15 100%

PROVISIONAL 1 1 100%

INTERINO - - -

SUBSTITUTO 1 1 100%

DESPRAZADO - - -

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

94,5 integrador/a (B1) 76,5 Integradora (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 107 Experto (B2) 68,2 Integradora (B1)

PRI 94,6 Integradora (B1) 77 Integradora (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 1 6,7%

A2 1 6,7%

B1 5 33,3%

B2 7 46,7%

C1 1 6,7%

C2

TOTAL 15 100,00%

2.3. Análise DAFO

[

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
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CA
TE

GO
RÍ

AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

2 Dispositivos dixitais para a ensinanza. (O 
Centro dispon de medios para traballar a 
ensinanza dixitalmente…).
C3 Acceso a Internet (Red wifi boa en todo o 
Centro).                                       
C7 Protección de datos.                        
C8 Dispositivos dixitais para a aprendizaxe 
(Digicraf). 

C1 Infraestructura (Dispoñemos de equipos e 
pizarras pero moi antiguos , que non soportan 
actualizacions importantes.)
C5 Asistencia técnica (Lenta por parte da 
Consellería, Informático privado mantementos).
C10 Dispositivos para o alumnado (Dispoñemos 
de equipos para prestar ao alumnado pero 
insuficientes).                               
C14 Espacios físicos (Dispoñemos de aula de 
informática con ordenadores moi antigos) C15 
Tecnoloxías asitenciais (O alumnado con NEE 
ten escaso acceso a dispositivos dixitais).   
C16 Biliotecas/Acesorios en Liña (O Centro non
dispon de Bilioteca con materiais para o 
aprendizaxe en liña)

PERSOAL DOCENTE

A3 Novas modalidades de ensino (O Centro apoia 
e facilita a formación do profesorado).        
B2 Debate sobre as novas tecnoloxías 
(Traballamos as vantaxes de desventaxas das 
novas tecnoloxías co alumnado).                
B3 Colaboracións (No Centro Colaboramos con 
outras organizacións atraves da novas 
tecnoloxías , Biblioteca, Radio na Biblio, 
Voznatura...).                                 
D1 Necesidades de DPC (O profesorado e 
consciente da necesidade de formación en novas 
tecnoloxías).                                  
D2 Participación no DPC (Todo o profesorado 
participa no PFPP do Centro)                   
.D3 Intercambio de Experiencias (O profesorado 
axudámonos entre nós e intercambiamos as nosas 
experiencias en novas tecnoloxías)             
.E1 Recursos en liña (O noso profesorado busca 
recursos na rede para traballar co noso 
alumando)                                      
E4 Comunicación ca Comunidade Educativa (O 
Centro emprega Abalar para transmitir 
información).                                  
E5 Recursos abertos (O profesorado emprega 
recursos abertos co alumnado).                 
F1 Adaptación ao alumnado (Adapatamos e 
seleccionamos recursos dixitais o noso 
alumnado).                                     
F3 Fomento da creatividade (Traballamos co 
proxecto Digicraft que potencia a creatividade 
ca novas tecnoloxías).                         
F4 Motivación alumnado (Motivamos o alumnado 
con recursos dixitais (Digicraft)).            
F5 Colaboración e Cooperación entre o alumndo 
(Fomentamos actividades dixitais en grupo onde 
colaboran entre eles...Digicraft, creación de 
videos para a Web..)

A4 Tempo para explorar o ensino dixital (Falta
de tempo para indagar no ensino dixital).     
B1 Avaliación do progreso (Pouco profesorado 
avalía através de recursos dixitais).         
E2 Creación de recursos dixitais (A maios 
parte do profesorado non elabora os seus 
propios recursos dixitais).                   
E3 Uso de contornos virtuais co alumando (O 
profesorado non emprega contornos virtuais co 
alumnado).                                    
F6 Proxectos interdisciplinares (Non 
participamos en proxectos interdisplinares).  
G1 Avaliación de habilidades (O profesorado 
non emprega os recursos dixitais para avaliar 
as habilidades do alumnado.).                 
G3 Retroalimentación (O profesorado non 
emprega as novas tecnoloxías para facer o 
Feedback co alumnado).                        
G5 Autoreflexión sobre o aprendizaxe.

PERSOAL NON DOCENTE

D3 Itercambio de experiencias (Intercambio de 
experiencias con formación presencial através 
de cursos no Centro co alumando. (Radio, 
fotografía…).                                  
E1 Recursos en liña (Visualización nas aulas de
concertos didáctivos e teatro en Rede). F4 
Motivación alumnado (O Centro busca formacións 
para motivar o alumando).            F5 
Colaboración entre o alumando o facer 
actividades dixitais.

E2 Creación de recursos en rede (O noso 
alumnando non crea recursos en rede ca 
formación obtida)

ALUMNADO

C8 Dispositos dixitais para o alumando (Temos 
ordenadores na bilioteca que poden ser 
empregados polo noso alumando cando precisen).

Ratios pequenos por aula.

C10 Dispositivos dixitais para o alumnado (O 
Centro dispon de escasos medios para poder 
deixar o alumando con fenda dixital).         
C13 Traer os medios dixitais da casa.

FAMILIAS
Participación das familias en todas actividades
propostas polo Centro (Lambecazolas videos 

Formación dixital escasa nas familias o que 
impide axudar o alumnado.
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cociñando que se suben a WEB, Coñecendo Galicia
fotos que nos trae o alumando para coñecer a 
nosa Terra Galicia) . A familia na biblio (As 
familias comparten experiencias ou contan 
contos a grupos no Centro)

OFERTA

A2 Desenvolvemento da estratexia dixital 
(Estamos a elaborar un plan dixital entre todo 
o profesorado).
A3 Apoio formación (O Centro oferta formación 
para os mestres PFPP).                        
A5 Respetamos dereitos de autor e licenzas de 
uso . 

A1 Estratexia dixital (No noso Centro non 
contamos cunha estratexia dixital).           
B1 Avaliación do proceso (Ofertamos poucas 
actividades dixitais para fomentar a 
avaliación).                                  
B4 Sinerxias para aprendizaxe Híbrida 
(Fomentamos poucas actividades entre Centros 
para traballar dixitalmente)                  
C5 Asistencia Técnica (O Centro recurre a 
informáticos externos para o arranxo dos 
equipos que resultan moitas veces 
insuficientes).

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

C11 Fenda dixital (O Centro a través dos 
titores detectamos as dificultades do noso 
alumando). C12 Plan Fenda Dixital (No Centro 
contamos cun plan para abordar a fenda 
dixital).

C15 Tecnoloxias asistenciais (O Centro non 
dispón de un banco de recursos dixitais para 
nenos/as con NEE)
G8 Documentación da aprendizaxe ( O 
profesorado non facilita o alumando recursos 
en línea para documentarse sobre o ensino 
aprendizaxe)

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

C1 Infraestructuras (O Centro conta con 
infraestructura dixital dentro das aulas, 
ordenadores, pizarras…)
C3 Acceso a internet (Boa conexión de wifi en 
todo o Centro).                                
C2 Dispositivos dixitais (O profesorado dispón 
de dispositivos dixitais en todas as aulas )O 
Centro que participa en varios Plans e 
programas con continuidade no tempo.        
Difusión a través da WEB do Centro de todas as 
actividades que se realizan.

C5 Asistencia Técnica (Asistencia técnica 
escasa pola Consellería e tardía, mantementos 
informático de fóra co custo que implica para 
o Centro).

C14 Espazos físicos (Aula informática con 
equipos moi antigos. O Centro ten ordenadores 
comprados polo Centro e excasos pola 
Consellería)                                  
As instalacións do Centro quedáronse 
anticuadas co paso dos anos e precisan una 
inversión por parte da Consellería e Concello

LEXISLACIÓN

Cambio de Lei de Educación e a consecuente 
normativa

CONTORNA

C12 Fenda dixital (Oferta de formación do 
funcionamento da aula virtiual por parte do 
Centro para ás familias do noso alumando).
C11 Medias para detectar a fenda dixital do 
alumando (O Centro dispón dun plan para 
detectar a fenda dixital do noso alumando)

ANPA

Colaboración en cursos de formación e 
actividades propostas polo Centro. (Este ano 
conseguiron unha formación ofertada para todo o
alumando de primaria e para todas as familias).
Gran apoio da Comunidade Educativa para levar 
acabo novos Proxectos: Anpa e Concello.

OUTRAS ENTIDADES

B3 Colaboracións (O Centro pode aproveitar as 
ofertas de Plans que ofrecen entidades privadas
como Voz Natura, Digicraft (Vodafone)
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3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
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 Plan de Acción do Plan Dixital do CEIP Ramón de Valenzuela

“Área C de mellora”:                     Infraestructura e Equipamento
OBXECTIVO (1): Intensificar a utilización das TIC e o emprego da aula de informática en momentos específicos para cada clase e cun número concreto

de horas ao longo dos diferentes trimestres. (C14)
 Acadado

              RESPONSABLE:  Coordinador Tic
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO  Número de contidos dixitais creados ao longo do curso

Valor de partida Non aplica (Sen datos previos)

Valor previsto e data 1 contido dixital para cada curso 20-6-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN 
RESPONSABLES DATA PREVISTA

FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1:  Creación  dun
horario semanal onde cada
mestre/a  poida  apuntar
unha  hora  específica  para
levar  ao  seu  alumnado  á
aula de informática.

Equipo TIC 30-10-2022

Aula de informática/ PDI da aula de
informática   /  ordenadores  para  o
alumnado/  organización  nos
horarios de cada mestre/a

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Obradoiro  de
recursos/xogos  aloxados
na  aula  virtual  para
traballar o alumnado cando
vaia á aula de informática

Coordinador  do  PFPP
relacionado/   relator  do
obradoiro

22-12-2022
Fichas  e  materiais  do  propio
profesorado/actas/ reunións

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:  Recollida  de
fichas/materiais  onde  se
evidencia  o  tratamento  de
recursos/xogos  realizados
na aula de informática

Profesorado 20-06-2023

Xogos/fichas/  actividades  na  aula
virtual  ou  outras  aplicacións
específicas que se traballen na aula
de informática

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área  G de mellora:                   PRÁCTICAS DE AVALIACION
2.OBXECTIVO : Realizar un curso de formación sobre a avaliación dixital na aula virtual. (G1)  Acadado

              RESPONSABLE:  Coordinador do plan dixital
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO 

Nº de contidos dixitais avaliados

Valor de partida Non aplica (Sen datos previos)

Valor previsto e data 6 contidos dixitais avaliados 20-06-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1:  Realizar  a
avaliación  de  algunhas
actividades  a  través  de
recursos dixitais. 

Coordinador  do  plan
dixital

30-10-2022
Actividades,  fichas,  material
propio  do  profesorado,  aula
virtual

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2:  Reunións  do
equipo  docente  para
compartir  e  adaptar
actividades de avaliación

Coordinador  do  plan
dixital

20-06-2022
Fichas  e  materiais  do  propio
profesorado/actas, reunions

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3:  Recollida  de
fichas/materiais onde se
avalía ao alumnado

Claustro de profesores 20-06-2022
Na  aula  virtual,  carpetas  por
materias ou cursos/

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área F de mellora”:                   PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA
3.OBXECTIVO: Investigar diferentes bancos de recursos dixitais para todo o alumnado así como recursos específicos para o alumnado 

con NEE/NEAE que permitan  mellorar o proceso de ensino aprendizaxe. (F6 y F1)
 Acadado

              RESPONSABLE: Orientador do centro
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO 

nº de recursos dixitais compartidos

Valor de partida 0 recursos dixitais compartidos

Valor previsto e data 5 recursos dixitais compartidos 20-06-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1: Curso de formación
sobre recursos específicos
para  NEE/NEAE  onde
participa un mínimo dun 25
porcento do claustro.

Coordinador  do  PFPP
relacionado/
departamento  de
orientación

28-03-2023

Ponente/relator/salón  de
actos/organización da actividade
para  todo  o  claustro/
convocatoria  para  crear  un
grupo  de  traballo/  curso  aula
virtual  para  compartir  os
materiais

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2:  Creación  dun
repositorio  entre  todo  o
profesorado  para  acceder
aos recursos

Equipo TIC 22-12-2022

Carpetas  compartidas   no
ordenador  dos  mestre/as/
emprego  de  alguna  aplicación
para  compartir  recursos  dixitais
como  o  drive  ou  un  curso  na
aula virtual.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3:  Reunión  do
departamento de orientación
e resto de profesorado para
compartir os recursos

Departamento  de
orientación/ claustro de
profesores

20-06-2023
Fichas  e  materiais  do  propio
profesorado/actas, reunions

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área B de mellora:                    COLABORACION E INTERCONEXION
4.OBXECTIVO (1): Realizar cursos de formación destinados ao alumnado e profesorado para fomentar o uso responsable das TIC e para 

coñecer novos recursos dixitais para poñer en práctica (B1, B3, H1)
 Acadado

              RESPONSABLE:  Coordinador do plan dixital
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

 %  de profesorado e % de alumnado que participa na formación

Valor de partida (3) % de profesorado e 0% de alumnado que participa na formación

Valor previsto e data (4) 50% de profesorado e 50% de alumnado formado 20-06-2023

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: Charla/curso para
o alumnado sobre o uso 
responsable das TIC 
onde participa un 50% 
do alumnado de primaria

Coordinador  do
curso/charla

20-06-2023
Ponente/relator/salón  de
actos/organización da actividade
para todo o claustro/

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Curso de 
formación para 
profesorado/alumnado 
para coñecer novos 
recursos TIC

Coordinador  do  PFPP
relacionado

28-03-2023
Fichas  e  materiais  do  propio
profesorado/actas, reunions

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Recollida de 
fichas/materiais onde se 
apliquen os contidos 
aprendidos nos 
cursos/charlas de 

Claustro 20-06-2023 Aula virtual, carpetas por cursos Realizada

Aprazada

Pendente
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formación

Área H de mellora:                  COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO

5.OBXECTIVO (1):

Adquirir o hábito de planificar o currículo integrando o uso das TIC , propoñendo actividades formativas e facilitando
recursos en liña ao alumnado tales coma o uso dos editores de texto,  correo electrónico,  navegación en internet,
resolución de actividades na aula  virtual  permitindo que o alumnado cree recursos e  desenvolva  destrezas TIC.
(H1,H5,H7)

 Acadado

              RESPONSABLE: Director do centro
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

nº de actividades formativas dixitais

Valor de partida (3) 0 actividades

Valor previsto e data (4) 6 actividades 20-06-2023

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: Creación de 
actividades dixitais 
relacionadas coas 
diferentes materias do 
currículo.

Mestres e mestras 20-06-2023

organización da actividade/ aula 
virtual/ editores de texto/correo 
electrónico/ conexión a internet/ 
equipos para o alumnado/aula 
de informática/PDI da aula de 
informática

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.2: Utilización de 
editores de texto ou 
outros programas 
específicos segundo a 
idade do alumnado

Mestres e mestras 20-06-2023

conexión a internet/ equipos 
para o alumnado/aula de 
informática/PDI da aula de 
informática /descarga dos 
programas que se vaian a 
utilizar

Realizada

Aprazada

Pendente

AO5.3: Recollida de 
fichas/actividades/traball

Mestres e mestras 20-06-2023
Na aula virtual, carpetas por 
cursos, mediante correo 
electrónico/

Realizada

Aprazada
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os de forma dixital por 
Pendente

Área F de mellora                      PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA

6.OBXECTIVO (1):

Participar no proxecto  interdisciplinar “polos creativos” que fomentan a utilización das novas tecnoloxías
actuais e o emprego do ordenador como medio de investigación, para ampliar coñecementos e elaborar pequenos
proxectos  a nivel individual / colectivo, como medio de creación, integración, cooperación e expresión das
ideas de cada un. (F3,F4,F5)

 Acadado

              RESPONSABLE: Coordinador dos polos creativos
Non 
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2) nº de actividades

Valor de partida (3) 0 actividades

Valor previsto e data (4) 6 actividades 20-06-2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN (7) RECURSOS NECESARIOS (8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO6.1: Creación da aula para 
levar a cabo o proxecto 
“polos creativos” cunha 
implicación do 50% do 
Claustro.

Equipo do plan 
dixital /Equipo 
directivo/claustro

05-11-2022

Aula “polos creativos”, mesas
abatibles e portátiles, 
cadeiras, armarios, 
colchonetas, gradas, cámaras 
fotográficas, tables, 
ordenadores, proxector, 
pizarra, kit básico de 
robótica, impresora 3D, e-
téxtiles, plastificadora.

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.2: Creación de 
actividades para levar a cabo
na aula “polos creativos”

Equipo do plan 
dixital

10-10-2022

1.Fichas e recursos para 
realizar cos materiais da 
aula “polos creativos”, 
fotocopiadora, papel/ actas e
reunións do equipo TIC

Realizada

Aprazada

Pendente

AO6.3: Recollida de 
fichas/actividades realizadas
na aula “polos creativos”

Claustro de 
profesores

20-06-2022
Na aula virtual, carpetas por
departamentos/espacio 
específico dentro da aula 

Realizada

Aprazada
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“polos creativos” onde están 
Pendente
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3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

INFRAESTRUCTURA DIXITAL

Infraestructura de datos: Mellorar a velocidade de internet en todo o

centro.

EQUIPAMENTO

Aulas dixitalizadas:

- Altavoces en todas as aulas. Precisamos mellorar o son das aulas xa que

as pizarras dixitais carecen de son e as que o teñen non funciona.

- Aula de infantil de 5 anos precisa de un ordenador e unha pizarra

dixital xa que a que tiña non funciona e é a única de infantil que non

ten.

- 3º Primaria o portatil da aula non funciona é o que esta conectado a

pizarra dixital que tamén é moi antiga.

-4º  Primaria  ordenador  aula  moi  antigo  e  non  é  compatible  coas

actulizacións da pizarra dixital. Problemas constantes co proxector que

ten máis de 8 anos.

Uso da bilioteca: O ordenador de autopréstito do alumnado ten moitos anos

e habría que remplazalo.

Postos de traballo de xestión e daministración para o Centro:

Precisamos dunha webcam e sistema de son para o equipo de de dirección

para poder realizar reunións por videoconferencia xa que carecemos del.

Equipos para a sala de profesorado e departamentos:

-  Aula  de  reuniones:  Precisa  o  cambio  do  proxector  xa  que  non  se

distinguen os colores e non hai recambios para el, e un ordenador para

conectar co proxector xa que os mestres utilizan o seu particular e que

teña webcam para poder realizar videoconferencias xa que este ano toda a

formación foi online e non tiñamos para facela.

-  Aula  de  música:  Cambio  de  proxector  que  xa  non  ilumina  e  non  hai

recambios por ser moi antigo.
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- Ximnasio : necesitamos un ordenador para poder conectar coa pizarra que

hai na aula, posto que actualmente temos que levar o portátil de outra

aula para poder usar en esta.

-Aula  multiusos:  precisamos  un  ordenador  xa  que  actualmente  temos  un

portátil moi antigo, de 8 anos, que non é capaz de  soportar as novas

actualizacións e vai moi lento.

-Aula de inglés: carece de pizarra dixital

-Aula de Audicióne linguaxe: non ten nin pizarra, proxector nin ordenador.

-Aula de relixión: precisa dunha pizarra dixital xa que actualmente non a

ten e o ordenador é moi antigo, de feito, ten o sistema operativo windows

XP e non soporta ningún máis.

-Equipos ultraportátiles para aula móbil: precisamos unha aula móbil de

equipos  ultraportátiles,  xa  que  o  noso  centro  forma  parte  de  moitos

proxectos de innovación e o feito de non ter en todas as aulas ordenadores

para traballar co alumnado e a aula de informática ser máis obsoleta,

dificulta o traballo en grupo para ditos proxectos.

-Aula de informática: precisamos cascos para que o alumnado poida realizar

as actividades de escoita individualmente;  1 pizarra dixital interactiva

para a aula posto que a actual non encende; 1 ordenador para o mestre que

se conecte coa nova pizarra dixital; 6 ordenadores para reemplazar os que

hai por ser moi obsoletos e 5 monitores xa que moitos son CRT, estando

estes moi desfasados.

-Proxectos específicos: precisamos algunha tableta máis para levar a cabo

o proxecto de digicraft, xa que sería interesante que cada alumno/a tivese

a súa propia apra realizar as actividades de forma máis satisfactoria,

ademais  as  actuais  xa  teñen  uns  anos  e  comezan  a  funcionar  máis

lentamente. 

-Posibles proxectos de centro:  precisamos 4 portátiles para o alumando,

para poder levar a cabo sesións de robótica que se realizarán dentro do

proxecto de polos creativos, xa que é necesario que sexan ordenadores

actuais debido o software utilizado para este fin. Ademais para realizar

traballos  en  grupo  e  de  investigación  sería  moi  ñutil  poder  levar  o

portátil de unha aula a outra (exemplo, da biblioteca a titoría, etc).
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SERVIZOS DIXITAIS EDUCATIVOS 

Propostas de mellora de cara os servizos dixitais educativos corporativos:

-Correo: mellorar a capacidade do mesmo e adquirir novas funcionalidades

como por exemplo realizar documentos compartidos entre diversos mestres.

-Páxina web: ter unha persoa da UAC encargada de realizar o mantemento e

deseño da mesma en base o que o centro necesite. 

-Contidos  educativos:  crear  bancos  de  actividades  corporativos  por

materias e compartilos co profesorado de cada centro.

-Outros: dotar os centros de aplicacións que se empregan no día a día como

por exemplo ter un editor de vídeo con licencia para o  centro, programas

para realizar folletos, periódicos, anuncios… , editores de imaxes con

licencias, canles de youtube, blogs... e que sexan corporativos, xa que se

pide que se realicen vídeos e fotografías dos diferentes proxectos pero

non contamos con programas corporativos específicos que nos axuden e cos

cales estemos os mestres e propio alumnado protexido.

4. Avaliación do plan

Para a avaliación do plan dixital levaremos a cabo dous tipos de avaliación: a avaliación

procesual e a avaliación final.

 A avaliación  procesual  será  realizada  polo  equipo  de  dinamización  das TIC nas  súas

reunións mensuais, nas cales se irá facendo o seguimento do plan dixital,  analizando o

cumplimento  dos obxectivos especificados no apartado 3.1  e cumplimentando a valoración

de  acción  e  o  seu  estado.  Ademais  incluiranse  nas  diferentes  actas  do  equipo  de

dinamización as propostas de mellora para buscar o cumplimento do plan dixital de centro

da forma máis satisfactoria posible. 

5. Difusión do plan

A difusión do plan dixital realizarase de diversas formas, en primeiro

lugar, será citado nun dos puntos do claustro final do curso 2021/22, para

que todos teñan constancia do mesmo así como no claustro de inicio de

curso 2022/23 para o profesorado que se incorpore novo no centro.
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Ademais comentarase no último consello escolar para que os pais/nais e

persoal non docente teñan coñecemento do mesmo e poidan informar ao resto

das familias en que consiste e os lugares onde poderán ver as novidades no

mesmo.

Estas novidades terán lugar na páxina web de centro, onde se creará un

apartado específico co nome “ plan dixital” para que toda a Comunidade

Educativa poida revísalo cando así o desexen.

Tamén poderemos crear un curso na propia aula virtual do centro onde quede

rexistrada  a  información  do  plan  dixital  para  compartir  entre  o

profesorado do centro e poderase consultar na secretaria do Centro onde

estará unha copia do mesmo.

Para  calquera  tipo  de  novidades  relacionados  ao  longo  do  curso

continuaremos  empregando  as  aplicación  corporativas  que  seguen  a

continuación:

- Espazo abalar

- Abalar mobil

- Correo corporativo da xunta

-Notificación/ circular do centro
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