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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

Trátase  dun  pequeno  Centro  de  Educación  Infantil  e  Primaria  con  156  alumnos  e  17
profesores situado no norte da provincia de Lugo nun entorno rural.

●O centro  está  formado por  un  só  edificio  rodeado por  un gran  xardín  na porta
principal, e unha zona de patio nunha segunda entrada á mesma.

● Unha vez no interior do edificio, todas as aulas están distribuídas en dúas plantas
dun bloque de liñas sinxelas e espazos amplos e luminosos, incluíndo as aulas de 9 niveis (3
de Infantil na planta baixa e 6 de primaria na superior) e a maiores  aulas de PT, AL, Inglés,
Música e Usos Múltiples.Na planta baixa deste edificio atópanse tamén as dependencias de
dirección, secretaría, xefatura de estudos así como a Sala de Profesores.

●Nunha planta máis baixa que a planta baixa sitúase o ximnasio e o acceso ao patio
exterior e ás pistas que utilizan os grupos de Primaria. Este mesmo acceso conduce ao
invernadoiro, estanque e xardín de herbas aromáticas ao que o centro foi chegando grazas
á participación en diferentes proxectos.

●As aulas de infantil, as únicas situadas na planta baixa, contan con baño propio e
acceso a un espazo interior propio para actividades de psicomotricidade, así como acceso
propio ao patio de uso exclusivo destes colectivos e que conta cun parque infantil. e unha
zona de xogo simbólica. Tamén na planta baixa temos a cociña e o Comedor Escolar, aos
que se accede pola entrada principal. Entre as aulas infantís e as oficinas atópase a sala de
usos múltiples e a sala de música, e ao seu carón a aula de AL.

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

O  CEIP  Plurilingüe  Santa  Rita  atópase  nunha  zona  rural,  a  parroquia  de  Galdo,
pertencente ao Concello de Viveiro, e dista aproximadamente 2 km e medio do seu núcleo
urbano.
 A poboación é dispersa, aínda que dentro desta dispersión, en Galdo poden contarse
dez burgos.A maioría das nais do noso alumnado son amas de casa e as profesión máis
comúns  dos  pais  son:  mariñeiros,  labregos,  mecánicos,  obreiros  da  construcción  ou
operarios de Alcoa https://goo.gl/maps/oopkmN1x19N2
 O alumnado provén na súa maioría dos pequenos núcleos urbanos próximos ao centro,
aínda que unha parte tamén procede de Viveiro e poboacións en ruta dende alí. A zona de
influencia abarca as parroquias sur do concello de Viveiro (Galdo, Landrove, San Pedro,
Valcarría, Boimente e parte de Magazos), o concello de Ourol e unha parroquia do concello
de Muras (Silán)
 Desde  setembro  de  1995,  ano  no  que  se  inaugurou  este  centro  e  que  por  toda
prestación contaba cun ordenador para a xestión, o proceso de integración das TIC no
colexio acelerouse e, quizais con máis rapidez, na propia sociedade. A máquina de escribir
pasou a  ser  pouco máis  que un obxecto de museo e mesmo as formas tradicionais  de
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comunicación  escrita  ou  falada  (saúdos  de  Nadal,  telegramas,  conversas  telefónicas...)
cambiaron  para  ser  utilizadas  polas  redes  sociais,  o  correo  electrónico,  as  mensaxes
móbiles, os chats, os blogs. , foros... a tecnoloxía chegou para quedarse e a pandemia que
estamos a sufrir  aínda confirmou a necesidade do seu uso.  Por iso o noso enfoque da
aprendizaxe debe ter en conta o entorno que xa atopa o noso alumnado na súa vida cotiá.
 Somos conscientes de que parte da nosa misión como educadores é preparar persoas
adaptadas a esa sociedade e que a creatividade e a innovación tamén se contemplan nesta
misión porque formamos parte desta engrenaxe que provoca cambios continuos. Por iso
non podemos mirar para outro lado cada vez que se produce un cambio no medio e tentar
manternos nun punto morto que, ao parecer, nos dá seguridade, porque boa parte do noso
traballo xa non tería sentido, facelo sería en gran parte unha incoherencia.

● Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23.
          O alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria utiliza o seu aparello cedido polo centro no
inicio  da escolarización en 5º  de  Primaria  e fai  uso del  durante 5º  e  6º  de  Primaria.  .
(EDIXGAL)Entendemos que o ideal sería que este sistema se estendese polo menos a 3º e
4º de Educación Primaria,pero para iso dependeremos da Administración Educativa, polo
que, sen renunciar a solicitar a dita ampliación, teremos que pensar nunha alternativa se
non se produce esta,  así  como para 1º e 2º de Educación Primaria e Infantil.  O uso de
tabletas na aula, así como a posibilidade de que o alumnado traia as súas propias tabletas
ou portátiles podería ser unha alternativa.
 A  existencia  de  repositorios  en  liña  incide  no  uso  da  Aula  Virtual  do  Centro  para
“publicar” material didáctico e de formación do profesorado para o seu uso, así como o uso
das devanditas aulas virtuais por parte do alumnado, tanto en horario lectivo como no
domicilio, axuda a mellorar este aspecto.
     En  canto  á  existencia  de  espazos  físicos  axeitados,  tratarase  de  realizar  unha
remodelación dos espazos da Sala Multiusos de 90 m² na que, entre outras actividades,
pensaremos en solucións a esta demanda.

1.3. Breve xustificación do mesmo

 Contextualización normativa en ralación co Plan Dixital do noso centro:
Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación
 A  Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación,  regula  diferentes  aspectos
relacionados coa competencia dixital e a innovación educativa, así no artigo 121 establece
que o proxecto educativo do centro recollerá, entre outros aspectos, a estratexia dixital
do  centro,  de  acordo  co  establecido  no  artigo  111  bis,  no  que  se  establece  que  as
Administracións  educativas  e  os  equipos  directivos  dos  centros  promoverán  o  uso  das
tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na aula como medio didáctico apropiado
e valioso para levar a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe, utilizando os marcos de
referencia  da  competencia  dixital  que  orienten  a  formación  inicial  e  permanente  do
profesorado e faciliten o desenvolvemento dunha cultura dixital nos centros e nas aulas. O
artigo  132  da  devandita  Lei  establece  como competencias  dos  directores  e  directoras,
entre outras, exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar
plans  para  a  consecución  dos  fins  do  proxecto  educativo  do  centro;  e  fomentar  a
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cualificación e formación do equipo docente, así como a investigación, a experimentación e
a innovación educativa no centro.
 A disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral
de Educación e Formación Profesional (DOG 30 de xuño), pola que se ditan instrucións para
o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil,  educación primaria, educación
secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021-2022.
 A 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 formación profesional do sistema educativo no
curso 2021- 2022 sinala que os centros docentes elaborarán no curso 2021-2022 o seu Plan
Dixital de acordo coas instrucións que se diten.
 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

Dentro do PFPP L2131104 levamos a cabo o Grupo de Traballo:  “Análise da
competencia  dixital  do  centro  e  elaboración  do  plan  dixital” cos
seguintes obxectivos:

1.Analizar a competencia dixital do centro empregando ferramentas de avaliación e 
diagnose.

2.Deseñar un plan de actuación en base ás conclusións obtidas no proceso de diagnose.

3.Establecer un procedemento de seguimento e avaliación do plan de actuación elaborado.

E cos seguintes contidos:

1.Marcos da competencia dixital.

2.Ferramentas de diagnose e avaliación: SELFIE e Test CDD.

3.Análise DAFO.

4.Plan de acción: deseño de obxectivos, actuacións e métodos de avaliación e difusión.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

Estamos  dentro  da  Rede  de  Escolas  Conectadas,  contando  con  dúas  aulas  cableadas
(EDIXGAL)  e dú as Redes sen fíos (Abalar, de uso exclusivo de EDIXGAL e edu.xunta á
que se pode concectar o personal da Xunta de Galicia que posúa un e-mail corporativo.
Ademáis  tamén se atopa conectada por rede a  Sala de Usos Múltiples,  utilizada neste
curso compo aula de música e os despachos de Secretaría, Dirección e Xefatura de Estudos
así como a Sala de Profesores. Unha das tres aulas de Educación Infantil tamén conta con
un punto de rede e o local que se adica a auola para Audición e Linguaxe
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Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes categorías: 
 -Aulas dixitalizadas.- As dúas do Proxecto E-Dixgal por cable e a wi-fi Abalar, contando
cada unha con un punto wi-fi e todo o equipamento E-DIXGAL. Tamén contan con puntos
de conexión por cable as seguintes aulas: Usos Múltiples, Aula de Infantil 5 anos, Aula de
AL.Amais destas aulas todas as demáis dispoñen de conexión pola wi-fi edu.xunta
 -Equipos de xestión e administración: Un equipo de sobremesa en cada un dos seguintes
despachos: Dirección, Secretaría, Xefatura de Estudos e dous na Sala de Profesores
- Bibliioteca.- Conta con un equipo de sobremesa conectado por cable nun dos corredores
nos que está “instalada” a Biblioteca, en concreto no Punto de Préstamo.
 O Departamento de Orientación situado físicamenete na aula de PT dispón de conexión
wi-fi  e  de  un  equipo  portátil  para  a  aula  tendo  asignado  tamén  un  ultraportatil  de
profesor cada un dos membros (PT, AL e Orientrador)
 Non existe aula de informática como tal, téndose colocados este curso oito equipos de
sobremesa na Aula de Usos Múltiiples antedita e dispoñendo de seis portátiles compaq
cedidos pola ANPA.
 Dotacións  para  proxectos  específicos.-  cada  aulumno  de  5º  e  6º  dispón  do  seu
ultraportátil,  cargador e funda que utiliza, tanto na aula como nos distintos proxectos
para traballar no centro e tamén na casa(EDIXGAL).
 Cada unha das aulas de Ed. infantil dispón de un equipo portátil conectándose dous por
wifi e un por cable, esas mismas aulas dispoñen de dous EDI cos seus proxectores e un
proxector con pizarra branca. Asimismo cada unha das aulas de Ed. Primaria que non son
EDIXGAL dispón de un portátil e un proxector envellecidos.
 Na páxina web do centro atópase toda a información do centro, tanto a puntual en
cada momento do curso (admisión, axudas, menús mensuais do comedor..) como aquela
que informa do  centro en sí (localización, organigrama, secretraría...) e toda o referente
aos  distintos  proxectos  nos  que  se  atopa involucrado (Erasmus+,  Plambe,  Voz  Natura,
Clube  de  Ciencia  ,Robótica,Dinamización  Lingüística...).  Tamén podemos  atopar  nela  os
enlaces  a  distintos  Blogs  que  conteñen  información  dos  proxectos  anteditos  e  das
celebracións  puntuais  ao  longo  do  curso  (Samaín,  Nadal,  Día  da  Paz,Entroido,  Día  do
libro....) e enlaces á aula virtual, Agueiro, E-Dixgal, espazoAbalar, Abalarmóbil,...).
 O mantemento dos equipos faise a través do Servizo Premium no que corresponde aos
equipos EDIXGAL  e a través da UAC no resto do equipamento.
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2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

SELFIE

A  información  do  Informe  SELFIE  permitiunos  tomar  decisións  orientadas  á  acción,
moderando os esforzos e o  cambio que cada acción suporía  no plan global  O informe
SELFIE arroxa luz sobre a situación actual do centro desde tres perspectivas diferentes
(dirección,  equipos,  profesorado  e  alumnado),  tanto  no  ámbito  organizativo  como
pedagóxico.

Areas Grupos E.
Primaria

A -Liderado
Equipo Direct. 3,7
Profesorado 3,5
Alumnado -

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 3,6
Profesorado 2,9
Alumnado 4,2

C- Infraestruturas
e Equipos

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

D-
Desenvolvemento

profesional
continuo

Equipo Direct. 3,8
Profesorado 3,9
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3,7
Profesorado 3,9
Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación

na aula

Equipo Direct. 3,8
Profesorado 3,6
Alumnado 4,2

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 3,1
Profesorado 3,1
Alumnado

H- Competencias
dixitais do
alumnado

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

 Quizais o máis rechamante a primeira vista sexa que a valoración do alumnado nos
aspectos  comparables  coa  do  profesorado  e  do  equipo  directivo  sexa  notablemente
superior.  Valoran  a  infraestrutura  e  o  equipamento(4,4)  quizais  porque  son  os  dous
colectivos (5º e 6º) que participan no programa EDIXGAL, que pon a disposición de todo o
alumnado un portátil e as aulas de conexión wifi. un ordenador portátil en cada aula para
uso  do  profesorado,  unha  pizarra  dixital  e  un  retroproxector  de  curta  distancia.  A
valoración do equipo directivo e do profesorado sendo moi similar (3.1 e 3.3) xa que só o
resto  das  aulas  están  dotadas  de  ordenador  e  proxector  (só  dúas  aulas  de  Educación
Infantil e outra de Usos Múltiples teñen PDI) e o alumnado. non ten un equipo individual.

Analizando os  resultados,  chegamos á  conclusión de que se  debe actuar na dimensión
organizativa na área de Liderado, xa que aínda que hai cousas que faltan, a concreción dun
PLAN DIXITAL PARA O CENTRO e a implicación do profesorado en a súa elaboración e
implantación.Marzo.
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Tamén  consideramos  que  se  debe  actuar  na  dimensión  pedagóxica  na  área  de
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS e na de IMPLANTACIÓN NA AULA

Test CDD:

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

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 8 13 61,5%

PROVISIONAL 2 2 100%

INTERINO 1 1 100%

SUBSTITUTO 3 5 60%

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

92,9 Integradora(B1) 76,4 Integradora(B1)

A puntuación media no TestCDD do centro foi de 92,9 sobre 192, polo tanto obtivo un nivel 
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

INFANTIL 101,4 Experto/a (B2) 68,2 Integrador/a (B1)

PRIMARIA 96,6 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1)

Na etapa de Inf.: A puntuación media no TestCDD do seu centro foi de 101,4 sobre 192, polo 
tanto obtivo un nivel Experto/a (B2).

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 - -

A2 - -

B1 9 64,3%

B2 3 21,4%

C1 2 14,3%

C2 - -

TOTAL 14 100,00%
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2.3. Análise DAFO

A partir do Informe SELFIE e  TCDD  o centro xenerou unha análise DAFO que permite o
coñecemento  da  realidade  do  centro  no  eido  dixital  e  facilita  a  elaboración  das  liñas
fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

- Úsanse contornos virtuais de aprendizaxe co 
alumnado (5º e 6º)

- Insuficiente experiencia no emprego de 
plataformas educativas e/ou outros recursos 
dixitais por parte do alumnado e profesorado de 
xeito colaborativo.

PERSOAL DOCENTE

- Insuficiente experiencia no emprego de 
plataformas educativas e/ou outros recursos 
dixitais por parte do alumnado e profesorado de 
xeito colaborativo.

- Non se utilizan as tecnoloxías dixitais para avaliar
as habilidades do alumnado, para que o alumnado 
reflexione sobre a súa aprendizaxe nin para faciliar 
a retroalimentación axeitada ao alumnadoa 1º a 4º)

PERSOAL NON 
DOCENTE

ALUMNADO
- Si se contempla que o alumnado traia os seus 
propios dispositivos portátiles e poida utilizalos 
durante as clases. (EDIXGAL)

- Non se contempla que o alumnado traia os seus 
propios dispositivos portátiles e poida utilizalos 
durante as clases(1º a 4º)

FAMILIAS

OFERTA

O alumnado aprende a codificar ou programar (5º e 
6º)

- Non existe unha estratexia dixital 

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A

T
EG

O
R

ÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

- Programas da Consellería vinculados ás TIC como 
EDIXGAL, Digicraft, Espazos Maker, PLAMBE,....

- Situación laborar da plantilla docente.

LEXISLACIÓN - Existencia/ Participación en programas externos 
relacionados coas TICS

Grao de implantación dos recursos dixitais para 
desenvolver as distintas tarefas administrativas e 
docentes: Comunicación, Traballo colaborativo, 
Avaliación cooperativa, Aprendizaxe mixta

CONTORNA

ANPA

OUTRAS ENTIDADES Utilizánse Recursos Educativos Abertos (5º e 6º)
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3. Plan de Acción
O  PAPEL  DA  TECNOLOXÍA   NO  DESENVOLVEMENTO  ESCOLAR.  DIMENSIÓN

ORGANIZATIVA
Unha  vez  reunido  o  Grupo  de  Traballo  de  elaboración  do  Plan  Dixital  e  á  vista  dos
resultados  expostos  parécenos  imprescindible  elaborar  o  PLAN  DIXITAL  DO  CENTRO,
recollendo as inquedanzas e necesidades de todo o profesorado así como o seu punto de
vista sobre  as  vantaxes.  e  inconvintes que cren que teñen as  tecnoloxías  dixitais.  Para
avaliar o progreso, pretendemos achegar o noso progreso no ensino e aprendizaxe coas
tecnoloxías dixitais á memoria anual do centro.

ACTUACIÓNS DE MELLORA DA DIMENSIÓN PEDAGÓXICA
    Tendo en conta o dito, a comparación entre profesorado e alumnado, entendemos que
se traduce nunha menor valoración por parte do profesorado porque afecta a todo o
centro e á situación dos niveis de Educación Infantil e de 1º a 4º de Educación.Primaria é
moi diferente á de 5º e 6º de Educación Primaria, que son precisamente os alumnos que
participan  na enquisa  por  idades  (maiores  de  9  anos).Por  iso  entendemos que hai  que
analizar  as  respostas do profesorado co fin  de  ampliar  formas o uso e valoración das
tecnoloxías dixitais e a súa utilización na aprendizaxe nos niveis mencionados.
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
O elemento menos valorado tanto polo profesorado como polo equipo directivo é "Trae o
seu propio dispositivo e utilízao durante as clases" seguido da "existencia de repositorios
ou bibliotecas en liña que conteñan materiais didácticos" e a "existencia de espazos físicos
que facilitan o ensino e a aprendizaxe coas tecnoloxías dixitais”
En canto á primeira, o alumnado de 5º e 6º utiliza todo o seu aparello cedido en préstamo
polo centro ao inicio da escolarización en 5º de Educación Primaria e utilízao durante os de
5o e 6o de Educación Primaria. (EDIXGAL).Aínda que entendemos que o ideal sería que este
sistema se estendera como mínimo a 3º e 4º de Educación Primaria, dependeremos por iso
da  Administración  educativa,  sen  renunciar  a  solicitar  dita  ampliación,  hai  que  pensar
algunha alternativa se isto non se produce, así como para 1º e 2º de Educación Primaria e
Infantil. O uso de tabletas na aula, así como a posibilidade de que o alumnado traia as súas
propias tabletas ou portátiles, podería ser unha alternativa.
Polo tanto, a existencia de repositorios en liña incide no uso da Aula Virtual do Centro
para a "publicación" de material didáctico/aprendizaxe e de formación do profesorado para
o seu uso, así como o uso das devanditas aulas virtuais por parte do alumnado, tanto en
horario lectivo como no domicilio. axudar a mellorar este aspecto.
En  canto  á  existencia  de  espazos  físicos  adecuados,  tratarase  de  realizar  unha
remodelación dos espazos da Sala Multiusos de 90 m² na que, entre outras actividades,
pensaremos en solucións a esta demanda.
IMPLANTACIÓN NA AULA
O  uso  das  tecnoloxías  dixitais  tanto  para  a  participación  do  alumnado  en  proxectos
interdisciplinares (Proyecta, Voz Natura, Erasmus+,...), como para o traballo colaborativo, o
fomento da creatividade e a realización de actividades dixitais que impliquen o alumnado,
tamén se limita ao 5º e 6º de Ed, Primaria, sendo así o reto de ampliar o seu uso nos demais
niveis.
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3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Táboa 1: Plan de Acción do Plan Dixital de Centro  

“Área/s de mellora”: Liderado
OBXECTIVO (1): Involucrar a todo o profesorado no desenvolvemento da estratexia dixital do centro

              RESPONSABLE: Equipo de Plan Dixital de Centro
INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO 

Valor de partida Non se levou  a cabo ninguha  enquisa

Valor previsto e data Obter os resultados alomenos dunha enquisa Outubro 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS
NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN 
Elaborar e 

transmitir ao 
profesorado unha 
enquisa na que se 
concreten os puntos 
fortes e débiles da 
estratexia dixital que 
ten o centro e as súas 
opinións sobre como se
pode mellorar.

Equiipo de 
Plan Dixital de
Centro

Outubro 2022 Google 
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Axuda para completar as táboas:
(1) Establecer  e  numerar   OBXECTIVOS “SMART”  (que  queremos  conseguir).

Recoméndase que estes obxectivos sexan:
a. Específicos  (Specific),  é  dicir,  deben  ser  o  máis  concretos  posible.  A

lectura  do  obxectivo  por  parte  de  calquera  membro  do  claustro  debe
permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;

b. Medibles  (Measurable),  deben  responder  a  metas  cuantificables.  Se  o
obxectivo non é medible, non poderemos saber cando foi acadado;

c. Alcanzables  (Achievable),  é  dicir,  poden e  deben ser  ambiciosos,  pero
realistas;

d. Relevante  (Relevant),  debemos  formular  obxectivos  que  conleven  un
beneficio importante para a organización educativa;

e. Definidos  no  tempo (Time  bound),  isto  facilitaranos  identificar  as
distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.

Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou
non do obxectivo en cuestión marcando a opción correspondente (Acadado ou
Non acadado).

(2) INDICADOR:  Permitirán  avaliar  a  consecución  ou  non  dos  obxectivos.  Os
indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a escalas numéricas.

(3) VALOR  de  PARTIDA:  Debe  ser  o  valor  do  indicador  (claro  e  numérico)  na
situación inicial do centro.

(4) VALOR  PREVISTO:  Cantidade  numérica  do  indicador  que  queremos  alcanzar.
Establecerase a data límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
(5) DESCRICIÓN: Establecer  e  numerar  accións  concretas  e  necesarias,  para

desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira acción nomearase AO1.1., a
segunda AO1.2. e así sucesivamente).

(6) RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan
da realización da acción.

(7) DATA  PREVISTA  FIN:  Data  concreta  na  que  está  finalizaría  a  acción
completamente.

(8) RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa
liña (equipamento, persoal, infraestruturas,...).

(9) VALORACIÓN  DA  ACCIÓN: No  contexto  do  seguimento  do  Plan  de  Acción  é
preciso  valorar  (mediante unha valoración  sucinta)  o logro de cada acción  de
mellora en función da temporalización prevista.

(10) ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de
cada acción en relación co grao de desenvolvemento
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3.2. Necesidades de equipamento 

Precisaríanse alomenos un equipo portátil por cada mestra/e que non forma parte do 
proxecto EDIXGAL, entendendo que os que inciden en 5º e 6º de Ed. Primaria xa ase lles dota 
con un equipo de profesor. A poder ser tamén se perecisaría a renovación dos equipos e 
proxectores que están nas aulas de 1º, 2º, 3º e 4º de Ed. Primaria e no seu caso os de 4º,5º e 
6º de Ed. Infantil. (Ver Táboa 5)

Renovación dos equipos de sobremesa da sala de profesores, secretaria e xefatura de 
estudos, así como a dotación de cámaras de fotografía e vídeo de calidade.

Dotación do espazo da Sala de Usos Mutiples  das tecnoloxías  precisas para convertilo 
nunha Biblioteca moderna e funcionale cos espazos maker dotados do  equipamento previsto
no Plan LIA 2022 que se está a levar a cabo no centro neste ano.(Ver Anexo)

3.3.  Necesidades de infraestruturas tecnolóxicas

 A  conectividade  por  cable  destas  aulas  e  por  wifi  que  poidan  usar  os  alumnos  con
capacidade para que estean conectados todos tendo en conta que na actualidade cando se
conectan as dúas aulas de EDIXGAL á rede ABALAR que é exclusiva para eles ralentizase e/ou
cortase a conexión. O uso da aula virtual nas aulas non EDIXGAL precisaría a mellora da
conectividade 

4. Avaliación do plan

AVALIACIÓN PROCESUAL
Levaráse a cabo unha avaliación trimestral xunto coa PXA da que formará parte na
que se revisarán os seis Plans de Acción recollendose o seu grado de consecución en
cada  trimestre,  as  causas  polas  que  non  se  puideran  acadar  ou  se  acadaran
parcialmente os obxectivos previstos neles o seu ESTADO E VALORACIÓN DA ACCIÓN.

AVALIACIÓN FINAL
- Levaráse a cabo ao remate de curso e os seus resultados e propostas de mellora
incluiranse  na  MEMORIA  DE  FINAL  DE  CURSO   Os  aspectos  a  considerar  serán
similares  aos  da  AVALIACIÓN PROCEDSUAL e  incluirán  a  valoración  do  logro  dos
obxectivos e as propostas de mellora.

5. Difusión do plan

Estará a disposición da Comunidade Educativa e farase público na PAXINA WEB DO CENTRO
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsantarita/
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ANEXO 
-Punto de préstamo

 Mesado (Kavehome.com/ Mod. Talbot)
 Lector de códigos de barras (Amazon/Mod.Honeywell Voyager 1200g - Lector

de código barra
 Portátil (Mediamarkt/ Hp Laptop 15s-eq1000ns Blanco Portátil 15.6'' Amd Athlon

Silver 3050u 256gb Ssd 8gb Ram Windows 10 Home)
 Impresora multifunción (Mediamarkt/Mod.HP Color LaserJet Pro M479fdn, 27 ppm,

600 x 600 DPI, A4, Branco)
 3 baldas. (Ikea/Mod. LACK Estante de pared, branco110x26 cm, 12€/u)
 2 Caixas para libros (Ikea/Mod.VARIERA Caja, branco 34x24 cm, 5€/u
 Pequeno moble estantería.(Ikea/Mod. KALLAX Estantería, branco)
 1Cadeiras en branco (Kavehome.com/Mod. )

-Espazo de radio
 Mesa redonda para interior de cabina. (Kavehome.com/Mod. Maryse,120cm)
 4 cadeiras (Kavehome.com/Mod.Ralf Silla Ralf blanco y patas de madera maciza de 

haya, 61,99 /€u)
 2 Atrils pequenos para folios (Ikea/mod. VIVALLA Soporte para tablet, chapa de

bambú26x17 cm, 12€/u)
 Mesado  para  punto  de  control  e  mesa  de  mesturas  ou  balda  con  escuadras

(Kavehome.com/ Mod. Talbot)
 Portátil  para facer  e editar  as gravacións. (Mediamarkt/ Hp Laptop 15s-eq1000ns

Blanco Portátil  15.6''  Amd Athlon Silver  3050u 256gb Ssd 8gb Ram Windows 10
Home)

 Cadeira regulable para espazo control (Ikea/Mod. FJÄLLBERGET chapa roble tinte
blanco/Gunnared beige)

-Zona de audioteca
 Pequeno expositor con baldas para aloxar os fondos (Amazon/Mod. VASAGLE

Estantería para Esquina, de parede 5 Niveles, Diseño en Zigzag,Blanco LBC20WT)
 4 Lectores de DVDs con cascos (Amazon/ Reproductor de CD/DVD portátil e

para Montar na parede ,Boombox de audio,altavoces de Alta fidelidade incorporados,
45.99 €/u )

 4 auriculares diadema (Mediamarkt/Sony WH-CH510W, Bluetooth, Autonomía 35h,
Micrófono, Blanco, 42,14 €/u)

-Zona de lectura informal
 Sofá azul de  2-3 plazas (Maisons du Monde/ Mod. Iceberg)
 3 puff (Mipuf.com/Mod. Puff Lounge polipiel,90€/u)
 Alfombra (Ikea/Mod. VINDUM Alfombra, pelo largo, verde170x230 cm)
 2 Revisteros (Amazon/Relaxdays Revistero de Madeira e metal 30 x 37 x 25 cm,

67,17 €/u
Mesita central (Kavehome.com/Kirb Set redondo Kirb de 2 mesas auxiliares Ø 50 / Ø 
40 cm blanco)
 Estantería forma irregular (Amazon/ Mod. COMIFORT Librería de Estilo Nórdico, con

7 Baldas Roble Sonoma)
 Baldas de deseño para parede (Amazon/ Mod. Selsey Estantería Kassi 3x3 Blanco)
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-Espazo xogos
 2 Mesas con caixoeira (Ikea/Mod. KALLAX Estantería, blanco77x42 cm, 19€/u))

 Moble de baldas para colgar na columna (Ikea/ KALLAX Estantería, blanco77x42 cm)

 2 Caixóns (Ikea/ Mod. TROFAST caias branco, 3€/u)

-Espazo construcción LEGO
 2 Mesas con caixoeira (Ikea/Mod. KALLAX Estantería, blanco77x42 cm, 19€/u))

 2 Xogos de LEGO 10698 Classic Caja de Ladrillos Creativos Grande e placa base/
Amazon

-Espazo creativo
 Un mesado contínuo e único para aloxar todos os espazos.

» Ciencia e experimentación.   
 Un segundo mesado (mesa niño )

 Moble caixoeira (Ikea/Mod. GALANT Caixonera con rodas, branco 45x55 cm)
 2 cadeiras (Ikea/SVENBERTIL Silla, roble/Broringe blanco, 35 €/u)
 1 microscopios (Amazon/BEBANG 100X-2000X Microscopio)
 2 Balda para os libros de consulta (Ikea/Mosslanda, 4 €/u)
 1 Moble caixoeira (Ikea/Mod. KALLAX Estantería, e bandexas)

» Costura e e-textil  
 Un segundo mesado para patronaxe.

 Moble caixoeira (Ikea/Mod. GALANT Caixonera con rodas, branco 45x55 cm)
 2Taboleiro de parede para fíos, lás, retais... (Ikea/Skadis)

 1 cadeira (Ikea/SVENBERTIL Silla, roble/Broringe blanco)
 2 Balda para os libros de consulta (Ikea/Mosslanda, 4 €/u)
 Máquina de coser Singer (Amazon)
 E-textil: leds de cores, fío condutor e fío común en varias cores, agullas, fieltro de

cores, corchetes, portabaterías, lilypad kits,...

» Deseño e impresión en 3D 
 Un segundo mesado (mesa niño)

 2 Moble caixoeira (Ikea/Mod. KALLAX Estantería, e bandexas)
 1 portátil para deseño de pezas en 3D (Portátil para facer e editar as gravacións.

(Mediamarkt/ Hp Laptop 15s-eq1000ns Blanco Portátil 15.6'' Amd Athlon Silver 3050u
256gb Ssd 8gb Ram Windows 10 Home))

 Pequena estantería para colocar as pezas elaboradas (Ikea/Mosslanda)
 2 cadeiras (Ikea/SVENBERTIL Silla, roble/Broringe blanco, 35 €/u)
 2 Balda para os libros de consulta (Ikea/Mosslanda, 4 €/u)
 IMPRESORA 3D BIBO CON WIFI, LÁSER

» Robótica e programación    
Un segundo mesado, mesa niño, para uso de taboleiros (escornabots)

 Moble caixoeira (Ikea/Mod. KALLAX Estantería, e bandexas)
 2 cadeiras (Ikea/SVENBERTIL Silla, roble/Broringe blanco, 35 €/u)
 4 escornabots
 1  portátil  para  programación  por  bloques  (Mediamarkt/ Hp Laptop  15s-eq1000ns
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Blanco Portátil  15.6''  Amd Athlon Silver  3050u 256gb Ssd 8gb Ram Windows 10
Home)

 1 tablet para programar e uso dos robots. (Amazon/Samsung Galaxy Tab S7 FE, 128
GB, Verde, 12.4" WQXGA, 6 GB, Qualcomm SM7225-4-AB, Wi-Fi 6, Android

 10 Makey Makey Kit (Amazon/ Makey Makey, 57,34 €/u
 5 Microbits (Amazon/EYESTUDIO BBC Micro:bit V2 con Caja de batería, Microbit V2,

detección  de  Movimiento,  brújula  integrada  y  Bluetooth,  Patrones  Animados  y
Botones programables,  53,99 €/u)

 Balda para os libros de consulta (Ikea/Mosslanda, 4 €/u)

-Faladoiro
 Moble a medida con escalonado retráctil

-Consulta e documentación
 4 Estanterías (Muebles Lufe)
 4 mesas para traballo en grupo
 20 puff 
 Monitor  de  proxección  traseira  interactivo  para  exposicións  e  consulta.  Newline

TruTouch X  con soporte 
 5 tablet para programar e uso dos robots. (Amazon/Samsung Galaxy Tab S7 FE, 128

GB,  Verde,  12.4"  WQXGA,  6  GB,  Qualcomm  SM7225-4-AB,  Wi-Fi  6,  Android,
619€/u)

-Croma e edición de vídeo
 Mesado con espazo para 2 persoas (Ikea./ Escritorio MICKE Escritorio, blanco142x50

cm)
 2 Mac de sobremesa, teclado e rato (2400€ /u)
 2 cadeiras  (Maisons du mond/  Mod.  ICE Silla  de estilo  escandinavo blanco

brillante y haya, 69,99€/ u)
 2 focos, cámaras,...
 1 teleprompter

 Trípode para iPad 

 Trípode cámara de fotos

 1-2 iPad de 128Gb, 12" con wifi, para gravación. (850 €/u)

 Set de iluminación Neewer Kit 48cm Exterior, Luz Led Anillo
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