
CEIP Sofía Casanova

[Versión 1.0_ 12 de xuño de 2022]

Pax 0 de 41

PLAN DIXITAL



Índice do Plan Dixital

1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

1.2. Contextualización  do  plan  dixital  no  centro.  Contribución  ao

Proxecto Educativo do Centro

1.3. Breve xustificación do mesmo

1.4. Proceso de elaboración

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

2.3. Análise DAFO

3. Plan de Acción

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

4. Avaliación do PD

4.1. Seguimento do Plan de Acción

4.2. Propostas de mellora (revisión)

5. Difusión do PD 

Pax 1 de 41



1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

  O CEIP Sofía Casanova está situado na Avenida de Rutis-Vilaboa, s/n, Vilaboa

15174, Culleredo (A Coruña).

   Datos de contacto:

Teléfono: 881960290

Correo electrónico: ceip.sofia.casanova@edu.xunta.gal

   Páxina web:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsofiacasanova/

  O código do centro é 15021809.

  O colexio conta, neste curso 2021/2022, con 4 unidades de Educación Infantil

e 14 unidades de Educación Primaria.

  De maneira aproximada, arredor de trescentos vinte e cinco nenos e nenas

están escolarizados, co que a ratio media sitúase en torno aos 20 alumnos/as

por unidade.

   O claustro está composto polo seguinte profesorado:

EDUCACIÓN INFANTIL:

4 mestras de Educación Infantil

1 mestra de apoio

EDUCACIÓN PRIMARIA:

14 mestres/as de Educación Primaria

2 mestres de Lingua Estranxeira

2 mestres de Educación Física
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1 mestra de Relixión Católica

2 mestras de Pedagoxía Terapéutica

2 mestres de Audición e Linguaxe (un deles compartido)

1 mestra de Educación Musical

1 orientador

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao 

Proxecto Educativo do Centro

Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro:

  O  CEIP  Sofía  Casanova  atópase  na  localidade  de  Vilaboa,  concello  de

Culleredo,  dentro  do  ámbito  territorial  das  mariñas  coruñesas.  Pola  súa

extrema proximidade xeográfica, o seu contorno físico debe ser contemplado

en moitos aspectos como unha prolongación natural da cidade de A Coruña.

   A citada proximidade coa capital provincial derivou nas últimas décadas nun

grande crecemento do concello e da localidade. En moitos casos estamos a

falar  dun  salientable  sector  de  poboación  nova,  con  ocupación  laboral  na

cidade herculina, e de nivel socioeconómico medio, que convive coa poboación

orixinal  do contorno rural  de  Vilaboa,  así  como un sector  que busca  nesta

bisbarra unha vivenda de menor prezo ou de tipo social. Unha axeitada análise

sociocultural debería ser froito dun estudio no que se recollan datos relevantes

sobre aspectos como:

• Nivel de renda medio das familias.

• Nivel de estudios.
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• Número  de  fillos  e  estructura  familiar  (extensa,  nuclear,  pais

separados…)

• Procedencia da poboación (estamos nunha zona “aluvial” onde moitas

familias  son  sociolingüísticamente  chegadas),  facendo  referencia  a

aspectos como o crecente número de inmigrantes.

• Mobilidade xeográfica: porcentaxe de alumnado que comeza e remata a

escolaridade no centro.

• Situación laboral: emprego de pai e nai. Alumnado que está só durante

parte do día.

• Situación  sociolingüística:  lingua  dos  alumnos/as,  lingua  vehicular  na

familia, lingua do contorno.

Incardinación e contribución do Plan Dixital ao P.E.C.

   Dentro das finalidades recollidas no Proxecto Educativo de Centro, están:

• Que o alumnado adquira habilidades básicas en dixitalización.

• A flexibilidade para adecuar  a  educación aos  cambios  dixitais  que se

producen na nosa sociedade.

   En canto a metodoloxía, se promoverán:

• Enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado utilizar cada vez máis

autónomamente as TIC como recursos de aprendizaxe.

• Potenciar a utilización dos medios audiovisuais e das novas tecnoloxías

da información e a comunicación como medio para conseguir un ensino

actualizado.

   No apartado no que se fala da sala de informática como recurso didáctico

máis para o profesorado, se especifica que a súa dotación contará co número
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suficiente de equipos para garantir unha ratio de un equipo para cada dous

alumnos/as.  Ademáis,  tentarase  contar  cos  recursos  necesarios  en  canto  a

equipamento  (periféricos,  conexións  de  rede,  etc.)  e  programas.  As  aulas

móbiles estarán a disposición do profesorado e, se é necesario, a xefatura de

estudos establecerá un horario de uso.

   Nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro, no ámbito das

competencias:

Entre as competencias da dirección está:

• Fomentar  a  cualificación  e  formación  do  equipo  docente,  así  como a

investigación, a experimentación e a innovación educativa no centro.

Entre as competencias da xefatura de estudos está:

• Coordinar  a  participación  do  profesorado  nas  actividades  de

perfeccionamento,  así  como  planificar  e  organizar  as  actividades  de

formación do profesorado realizadas polo centro.

Entre as competencias do claustro está:

• Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación

pedagóxica e na formación do profesorado do centro.

Entre as competencias dos equipos de ciclo está:

• Manter actualizada a metodoloxía didáctica.

Entre as competencias da comisión de coordinación pedagóxica está:

• Canalizar as necesidades de formación do profesorado cara ao Centro de

Formación Continuada do Profesorado.

   O Decreto 105/2014, polo que se establece o currículo da Educación Primaria

na Comunidade Autónoma de Galicia,  inclúe a competencia dixital  entre as

competencias clave do currículo; e entre os elementos transversais, nomea a
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comunicación audiovisual, e as tecnoloxías da información e a comunicación,

que se traballarán en todas as disciplinas.

Artigo 19. Educación dixital

1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso

das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  na  aula  como  medio

didáctico  apropiado  e  valioso  para  desenvolver  as  tarefas  de  ensino  e

aprendizaxe.

2.  Os  contornos  virtuais  de  aprendizaxe  que  se  empreguen  nos  centros

docentes  sostidos  con  fondos  públicos  facilitarán  a  aplicación  de  plans

educativos específicos, deseñados polos centros docentes para a consecución

de  obxectivos  concretos  do  currículo,  e  deberán  contribuir  á  extensión  do

concepto de aula no tempo e no espazo.

3.   A  consellería  con  competencias  en  materia  de  educación  ofrecerá

plataformas  dixitais  e  tecnolóxicas  de  acceso  para  toda  a  comunidade

educativa,  que  poderán  incorporar  recursos  didácticos  achegados  polas

administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido.

4.  Os centros docentes que desenvolvan o currículo completo nun contorno

dixital deberán establecer un proxecto de educación dixital que formará parte

do  seu  proxecto  educativo  e  deberá  contar  coa  aprobación  da  consellería

competente en materia educativa, segundo o procedemento que se estableza.

  

   Todo isto xustifica que o centro deberá apostar e comprometerse a unha

actualización permanente en canto a tecnoloxías dixitais,  tanto no eido  da

formación continuada do persoal docente coma na revisión e renovación das

infraestruturas e equipamentos cos que o colexio conta na actualidade.

   O colexio fixo un esforzo moi importante nese sentido nos últimos anos, tanto

a  nivel  de  formación  do  profesorado  como  de  investimento  en  recursos

informáticos, e haberá que continuar nesa liña.
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   En canto aos programas de innovación,  participamos:

• no Plan Innova nas seguintes liñas: “competencia lingüística, matemática

e dixital”, “edusaúde” e “edusostibilidade”;

• no Plan Inclúe nas seguintes liñas:  “iguála-t”,  “convive-t”,  “inclúe-t”  e

“emocióna-t”;

• Bibliotecas Creativas.

Contribución  do  Plan  Dixital  á  Programación  Xeral  Anual  do  curso

22/23

   No curso 2022/2023, o centro procederá á implementación efectiva do Plan,

que estará sometido a un proceso de avaliación e mellora continua, e que terá

os seguintes obxectivos, que figurarán na PXA:

• Difundir e actualizar a estratexia dixital existente a nivel de centro.

• Promover  e  fomentar  a  actualización  e  formación  continua  do

profesorado en competencia dixital.

• Crear recursos dixitais propios por parte do profesorado.

• Crear  un  espazo  virtual  na  web  do  Centro  para  Proxectos

Interdisciplinares.

• Utilizar  tecnoloxías  dixitais  para  proporcionar  ao  alumnado

retroalimentación  e  autorreflexión  sobre  o  seu  propio  proceso  de

aprendizaxe.

• Conseguir  que o alumnado sexa quen de resolver  problemas técnicos

sinxelos que xorden ao empregar tecnoloxías dixitais.

• Crear  repositorios  e/ou  bibliotecas  en  liña  que  conteñan materiais  de

ensinanza/aprendizaxe.
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1.3. Breve xustificación do mesmo

       Como docentes e centros educativos debemos adquirir e proporcionar aos

nosos alumnos e alumnas unha axeitada competencia dixital, tanto en contidos

coma de xeito transversal.

   Así, a transformación dixital segue a ser a principal prioridade formativa do

persoal docente, mellorando as competencias dixitais 

acadadas, de cara a unha integración didáctica das tecnoloxías da información

e a comunicación e traballo colaborativo en rede.

   A LOMLOE establece a competencia en tecnoloxía e competencia dixital como

unha das competencias clave transversais, que deberá ser traballada dende as

diversas áreas e materias.

   A transformación dixital dos centros educativos atenderá ás tres dimensións

establecidas  polo  Marco  Europeo  de  Organizacións  Educativas  Dixitalmente

Competentes (DigCompOrg): pedagóxica, tecnolóxica e organizativa.

DigComp:  Fai  referencia  á  competencia  dixital  da  cidadanía  en  canto  á

información,  comunicación,  creación  de  contidos,  seguridade  e  solución  de

problemas  en  entornos  dixitais.  O  alumnado  deberá  adquirir  as  seguintes

competencias:

CD1.- Realiza búsquedas guiadas en internet e fai uso de estratexias sinxelas

para o tratamento dixital da información.

CD2.- Crea, integra e reelabora contidos dixitais en distintos formatos.

CD3.-  Participa  en actividades  e/ou  proxectos  escolares  mediante  o  uso  de

ferramentas ou plataformas virtuais.

CD4.-  Coñece  os  riscos  e  adopta,  coa  orientación  do  docente,  medidas

preventivas ao empregar as tecnoloxías dixitais.
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CD5.- Se inicia no desenvolvemento de solucións dixitais sinxelas e sostibles

para resolver problemas.

   Estas competencias farán posible que o alumnado adquira as que se coñecen

coma “Soft Skills”:

• Resolución de problemas

• Pensamento crítico

• Compromiso

• Traballo en equipo

• Creatividade

• Toma de decisións

• Habilidades de comunicacións

DigCompEdu: Fai referencia á competencia dixital dos educadores.

  A medida que as profesións docentes se enfrontan a demandas que cambian

rápidamente, o profesorado necesita un conxunto de competencias cada vez

máis amplo. En particular, a omnipresencia dos dispositivos dixitais e o deber

de axudar ao alumnado para ser dixitalmente competente require que os e as

docentes desenvolvan a súa propia competencia dixital. 

   O  marco  DigCompEdu  pretende  recompilar  estas  competencias  dixitais

específicas dos e das docentes en torno a seis áreas diferentes:

1.- COMPROMISO PROFESIONAL:

1.1 Comunicación organizativa

1.2 Colaboración profesional

1.3 Práctica reflexiva

1.4 Desenvolvemento profesional continuo a través de medios dixitais
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2.- RECURSOS DIXITAIS:

2.1 Selección de recursos dixitais

2.2 Creación e modificación de recursos dixitais

2.3 Xestión, protección e intercambio de recursos dixitais

3.- ENSINO E APRENDIZAXE:

3.1 Ensino

3.2 Orientación

3.3 Aprendizaxe cooperativa

3.4 Aprendizaxe autorregulado

4.- AVALIACIÓN:

4.1 Estratexias de avaliación

4.2 Análise de evidencias

4.3 Retroalimentación e planificación

5.- CAPACITACIÓN DO ALUMNADO:

5.1 Accesibilidade e inclusión

5.2 Atención á diversidade

5.3 Compromiso activo do alumnado

6.- DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA DIXITAL DO ALUMNADO:

6.1 Alfabetización mediática e informacional

6.2 Comunicación e colaboración dixitalización

6.3 Creación de contido dixital

6.4 Uso responsable

6.5 Resolución de problemas dixitais
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   A contextualización normativa en relación co Plan Dixital é a seguinte:

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación

Art.111 bis. Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

2. Os entornos virtuais de aprendizaxe que se empreguen nos centros docentes

sostidos  con  fondos  públicos  facilitarán  a  aplicación  de  plans  educativos

específicos  deseñados  polos  docentes  para  a  consecución  dos  obxectivos

concretos do currículo, e deberán contribuir á extensión do concepto de aula

no  tempo  e  no  espazo.  Por  isto  deberán,  respectando  os  estándares  de

interoperatibilidade, permitir aos alumnos e alumnas, o acceso, dende calquera

sitio  e  en calquera  momento,  aos  entornos  de aprendizaxe dispoñibles  nos

centros  docentes  nos  que  estuden,  con  pleno  respecto  ao  disposto  na

normativa  aplicable  en  materia  de  propiedade  intelectual,  privacidade  e

protección  de  datos  persoais.  Asemade  promoverán  os  principios   de

accesibilidade universal e deseño para todas as persoas, tanto en formatos e

contidos como en ferramentas e entornos virtuais de aprendizaxe.

3. O Ministerio de Educación e Formación Profesional impulsará, previa consulta

ás Comunidades Autónomas, a compatibilidade dos formatos que poidan ser

soportados polas ferramentas e entornos virtuais de aprendizaxe no ámbito dos

contidos  educativos  dixitais  públicos,  co  obxecto  de  facilitar  o  seu uso con

independencia da plataforma tecnolóxica na que se alberguen.

4. O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ofrecerá plataformas dixitais e

tecnolóxicas  de  acceso  a  toda  a  comunidade  educativa,  que  poderán

incorporar  recursos didácticos  aportados polas Administracións educativas e

outros  axentes  para  o  seu  uso  compartido.  Os  recursos  deberán  ser

seleccionados dacordo con parámetros de calidade metodolóxica, adopción de

estándares  abertos  e  dispoñibilidade de fontes  que faciliten a súa difusión,

adaptación,reutilización e redistribución e serán recoñecidos como tales.
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5.  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 axeitado e valioso para levar a cabo as tarefas de

ensinanza e aprendizaxe. As Administracións educativas deberán establecer as

condicións que fagan posible a eliminación no ámbito escolar das situacións de

risco  derivadas  da  inaxeitada  utilización  das  TIC,  con  especial  atención  ás

situacións de violencia na rede. Se fomentará a confianza e seguridade no uso

das tecnoloxías prestando especial atención á desaparición de estereotipos de

xénero que dificultan a adquisición de competencias dixitais en condicións de

igualdade.

6.  O  Ministerio  de  Educación  e  Formación  Profesional  elaborará  e  revisará,

previa  consulta  ás  Comunidades  Autónomas,  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.

7. As Administracións públicas velarán polo acceso de todos os estudiantes aos

recursos dixitais necesarios para garantir o exercicio do dereito á educación de

todos os nenos e nenas en igualdade de condicións.

En  todo  caso,  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  (TIC)  e  os

recursos didácticos que se empreguen, se axustarán á normativa reguladora

dos  servizos  e  sociedade  da  información  e  dos  dereitos  de  propiedade

intelectual, concienciando no respecto dos dereitos de terceros.

Art. 121. Proxecto educativo.

O  proxecto  educativo  do  centro  recollerá  asemade  a  estratexia  dixital  do

centro, dacordo co establecido no artigo 111bis.5.

Art. 132. Competencias do director ou directora.

Son competencias do director ou directora:

c) Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar

plans para a consecución dos fins do proxecto educativo do centro.
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m)  Fomentar  a  cualificación  e  formación  do  equipo  docente,  así  como  a

investigación, a experimentación e a innovación educativa no centro.

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 quinta. Plan dixital de centro

   Os  centros  docentes  elaborarán no curso 2021/22 o  seu plan dixital  de

acordo coas instrucións que se diten.

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 

Disposición adicional terceira. Plan dixital de centro

   Os  centros  docentes  elaborarán no curso 2021/22 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.  O  obxectivo  final  da  posta  en  marha  do  Plan  Dixital  é  mellorar  o

desenvolvemento da competencia dixital do alumnado e o uso das tecnoloxías

dixitais na aprendizaxe a través do desenvolvemento da competencia dixital do

profesorado -tanto individual como colexiada- e da transformación dos centros
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en organizacións educativas dixitalmente competentes. Para tal fin a dirección,

en  desenvolvemento  da  súa  autonomía  e  en  función  das  características  e

tipoloxía do centro, establecerá un equipo de dinamización do Plan Dixital e

nomeará aos seus membros.

2. O equipo de dinamización do Plan Dixital estará formado pola persoa titular

da dirección do centro, ou membro do equipo de dirección na que delegue,

outro membro do claustro que actuará como coordinador e no seu caso as

persoas que se designen a tal efecto.

4. A persoa coordinadora do equipo de dinamización do Plan Dixital terá as

seguintes funcións:

a) Colaborar co equipo directivo no deseño, elaboración e implementación do

Plan Dixital.

b) Coordinar o equipo de dinamización do Plan Dixital.

c) Dirixir e organizar o proceso de autoavaliación coa ferramenta SELFIE (desde

o rexistro na plataforma ata a recollida de resultados e o diálogo dentro da

comunidade educativa sobre os mesmos).

d)  Asesorar  aos  membros da comunidade educativa no desenvolvemnto da

ferramenta SELFIE e no deseño do Plan Dixital.

e) Deseñar e redactar,  xunto co profesorado participante no equipo,  o Plan

Dixital.

f)  Dinamizar  o  proceso  de  transformación  dixital-dixitalización  do  centro

educativo.

g) Avaliar os procesos postos en marcha, a súa repercusión e a adaptación das

actuacións previstas se fose preciso.

h) Todas as funcións que fosen necesarias para o correcto desenvolvemento do

deseño e aplicación do Plan Dixital.

1.4. Proceso de elaboración

   O equipo de dinamización do Plan Dixital do centro no curso 2021/2022,

estivo composto por:
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• Juan José Platas Freire (director)

• Pilar Mejuto Sánchez (xefa de estudos)

• Susana Lema Barca (secretaria)

• Carolina Díaz Folgueira (mestra de Pedagoxía Terapéutica)

• Silvia María Brage Rabina (coordinadora)

   O centro realizou un grupo de traballo asociado ao Plan Dixital enmarcado no

Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP), cun total de 20 horas,

repartidas da seguinte forma:

• 4 sesións de traballo individual

• 4 sesións de docencia, impartidas polos seguintes relatores:

     Bibiana Ortiz Deive (mentora do noso centro)

     Jorge Sierra Herreros

     Adrián López Louro

• 16 horas de traballo grupal

   Hai que dicir que as horas adicadas ao Plan Dixital superaron con creces esas

20  horas  que  inicialmente  se  programaron,  e  que  foron  tantas  cantas  se

precisaron para a súa elaboración.

   Recibimos tamén asesoramento a través da aula virtual  creada na Rede

Galega de Competencia Dixital e o Equipo Adix ao que o noso centro estaba

asociado. Tanto neste espazo como en Agueiro, colgábanse todos os materiais,

vídeos e instruccións precisas para as dúas fases nas que se dividiu o proceso

de elaboración do noso Plan Dixital:

1.- Análise e diagnose da situación do centro, a través da realización do test

SELFIE, o test CDD e o Informe DAFO.

2.-  Deseño  e  elaboración  do  Plan  Dixital  (obxectivos  do  Plan  de  Acción  e

redacción do Plan Dixital do noso centro).
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   A coordinadora do Plan Dixital  e a xefa de estudos asistiron tamén ao I

Congreso  de  Innovación  Educativa  e  Dixital,  celebrado  en  Santiago  o

10/05/2022, e  varios profesores participaron nunha webinar sobre os marcos

europeos  de  competencias  para  os  cidadáns  e  cidadás  (DigComp),  as

organizacións  educativas  (DigCompOrg)  e  os  educadores  (DigCompEdu),  co

obxecto de ampliar formación que nos axudara co proceso de elaboración do

Plan Dixital. 

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

• Infraestrutura  dixital  do centro:  O CEIP  Sofía  Casanova  conta  na

actualidade  cunha  conexión  a  internet  na  que  se  están  a  realizar

traballos de mellora para dotar ao colexio de 19 puntos de acceso wifi

entre os dous edificios, o de infantil  e o de primaria, con dotación da

Consellería de Educación. 

• Equipamento dispoñible: O centro conta cun total de 32 ordenadores

de sobremesa, 23 dos cales teñen unha antigüidade maior a 5 anos; e

cun total de 157 ordenadores portátiles (non Abalar/Edixgal), dos cales só

1 ten unha antigüidade maior aos 5 anos.

• Identificación dos usos segundo a súa categoría e localización:

1.  Dependencias de administración e xestión: (dirección, xefatura de estudos,

secretaría e administración) 

   4 ordenadores de sobremesa

   4 impresoras

   1 fotocopiadora
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   No despacho de dirección hai tamén unha cámara e 7 ordenadores portátiles

a maiores, a disposición do profesorado en todo momento.

2. Biblioteca:

   1 ordenador de sobremesa

   1 impresora con escáner

   1 impresora 3D 

   1 pantalla con proxector

   4 ordenadores portátiles

   7 robots

   3 Ipads

3. Sala do profesorado:

   3 ordenadores de sobremesa

   1 impresora en cor

   1 escáner

4. Departamento de orientación:

   1 ordenador portátil

   1 impresora con escáner

   1 portátil para as probas do alumnado

5. Equipos ultraportátiles para aula móbil:

   3 carros equipados con 12, 14 e 20 ordenadores portátiles para ser utilizados

polo alumnado durante o proceso de aprendizaxe.

6. Aula de informática:

   14 ordenadores de sobremesa

   2 impresoras

   1 escáner

   1 pantalla con proxector
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7. Conserxería:

   2 fotocopiadoras, unha en branco e negro e outra en cor, conectadas aos

ordenadores das aulas.

8. Aulas habituais de clase:

   25 pizarras dixitais

   1 proxector por aula, conectado á pantalla e ao ordenador

   1 ordenador de mesa, portátil, ou ambos, por aula

   3 televisores táctiles

9. Outras dependencias:

   Está instalada unha pantalla con proxector na aula de usos múltiples de

infantil, no comedor do colexio e no antigo comedor.

• Servizos  dixitais  educativos:  No  centro  contamos  cos  seguintes

servizos corporativos que facilitan a xestión docente:

   Páxina web do centro: É o espazo no que toda a comunidade educativa ten

acceso á información sobre as matrículas, servizos complementarios, prazos,

axudas, impresos, lexislación de interese, organigrama do centro, calendario

escolar, información sobre o Covid 19, menús do comedor escolar, etc. 

   Tamén consta de apartados con información específica do centro, secretaría,

titorías,  especialidades,  equipos,  orientación,  familias,  revista  escolar,

biblioteca...

   Contén enlaces aos dististos programas escolares nos que participa o noso

centro:  PLAN  RECUPERA,  CPinnova,  CPinclúe,  Alerta  escolar,  Bibliotecas

escolares de Galicia, Biblioteca creativa, Fondo Social Europeo.

   A nosa web da acceso tamén ao portal educativo da Xunta de Galicia, ao

Portal da lingua galega, ao DOGA, ao abalarMóbil, contén enlaces de interese,

como o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino
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non  universitario  de  Galicia  para  o  curso  2021-2022,  nas  súas  distintas

versións.

 Nesta páxina cólganse tamén vídeos e imaxes das principais conmemoracións

e festas que se realizan no colexio a nivel conxunto (Magosto, 25N, Día da Paz,

Antroido…).

   Aula  Virtual: Na  nosa  aula  virtual  hai  3  categorías  de  curso:  Educación

Infantil,  Educación  Primaria  e  Plan  Dixital  de  centro,  así  como  outras

específicas de cursos de formación realizados polo profesorado do centro.

   Premendo en Educación Infantil, aparece un curso creado para cada nivel e

grupo da etapa , así como a aula de relixión, inglés e música.

   Premendo en Educación Primaria, aparece un curso creado para cada nivel e

grupo da etapa , así como a aula de relixión, dúas aulas de inglés, a aula de

música e a aula de Educación Física.

   Deste xeito, o alumnado pode acceder co seu nome de usuario e contrasinal

a todos os cursos nos que está matriculado e localizar dun xeito sinxelo os

materiais colgados polo profesorado nas distintas áreas.

   EspazoAbalar: Neste  espazo,  o  profesorado  pode  atopar  multitude  de

materiais e recursos dixitais para utilizar no desenvolvemento das súas clases,

organizados por temas.

   Abalarmóbil: É o servizo empregado para as comunicacións dos titores coas

familias (solicitude de titorías, comunicacións de grupo ou privadas, faltas de

asistencia ou puntualidade).

   Para facilitar a xestión docente, no centro contamos cos seguintes blogues:

• Biblioteca: bufolector.blogspot.com

• Equipo  de  Dinamización  da  Lingua  Galega:  HABELAS  HAINAS  7.0

sofiacasanovaculleredo.blogspot.com

• Audición e Linguaxe: albertnalg.blogspot.com
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• Xestión do mantemento do equipamento do centro:  Ademáis do

asesoramento  e  xestión  proporcionado  pola  UAC,  e  o  servizo  de

Websmasters  Dinamics  para  a  plataforma  Moodle,  o  noso  centro  ten

contratado  o  mantemento  dos  equipos  informáticos  coa  empresa

Coingal, cuxo técnico visita de forma periódica o colexio para amañar os

problemas técnicos que se van rexistrando nun libro de incidencias  a

disposición do profesorado na aula de informática.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

TEST SELFIE

   No test SELFIE, estas foron as medias das respostas dadas por cada grupo

(equipo directivo, profesorado e alumnado) para cada unha das 8 áreas que se

analizaron:

Ensinanzas

Primaria Areas Grupos FP
Ed. Post

sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 3.5
Profesorado 3.5
Alumnado

B- Colaboración e
redes

Equipo Direct. 2.9
Profesorado 2.8
Alumnado 3.6

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.9
Profesorado 3.6
Alumnado 3.8

D-
Desenvolvemento

profesional continuo

Equipo Direct. 4.3
Profesorado 4.1
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 4.3
Profesorado 4
Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Equipo Direct. 3.5
Profesorado 3.7
Alumnado 3

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 2.8
Profesorado 3.2
Alumnado

H- Competencias
dixitais do
alumnado

Equipo Direct. 3.3
Profesorado 3.7
Alumnado 3.7
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A.- LIDERADO: 

   As preguntas desta área se centran no papel que desempeña o liderado na

integración das tecnoloxías dixitais a nivel de centro educativo.

  Os datos amosan que, tanto para o equipo directivo como para o profesorado,

o  ítem con puntuación media  estimada máis  alta  é  o  referido ao apoio do

equipo directivo en canto ao uso das tecnoloxías para probar novas modalides

de ensino (A3: Equipo Directivo= 5; Profesorado= 4.2).

   Os ítems referidos á existencia dunha estratexia dixital no centro (A1) e á

implicación do profesorado no desenvolvemento da estratexia dixital (A2), se

comportan de xeito distinto segundo o perfil que se observe. No caso do equipo

directivo,  non  se  atopan diferenzas  entre  as  súas  puntuacións  medias  (A1:

Equipo Directivo= 3; A2: Equipo Directivo= 3.3). Non sucede así no caso do

profesorado,  posto  que  a  puntuación  é  significativamente  maior  para  o

segundo ítem (A1:  Profesorado= 2.7;  A2:  Profesorado= 3.7).  Esta  diferenza

probablemente faga referencia á percepción, por parte do profesorado, de que

a estratexia dixital do centro non está formalmente definida ou non se leva a

cabo e depende, en boa medida, das aportacións individuais, que como se ve,

son apoiadas polo equipo directivo. 

   A  puntuación  máis  baixa  é,  tanto  para  o  equipo  directivo  como para  o

profesorado, a do tempo do que se dispón para explorar a ensinanza dixital.

Isto pode deberse á inexistencia de tempo dispoñible durante o horario lectivo

e a que, como consecuencia, o profesorado se vexa obrigado a adicar moito

tempo polas tardes a explorar este entorno.

B.- COLABORACIÓN E REDES:

   Esta área se centra nas medidas que os centros educativos poden aplicar

para promover unha cultura de colaboración e comunicación para compartir

experiencias e aprender de maneira efectiva dentro e fora da organización.

   No noso centro, temos puntuacións relativamente baixas nesta área, na que

Pax 21 de 41



se observa unha importante marxe de melloría.

   O ítem con maior puntuación  é o referido á existencia de discusións sobre as

vantaxes e desvantaxes de empregar as tecnoloxías dixitais nos procesos de

ensino/aprendizaxe. Isto quere dicir  que o profesorado debate internamente

acerca de cómo integrar as tecnoloxías nos procesos de ensino/aprendizaxe

nun centro de Educación Infantil e Primaria.

   Puntuacións máis baixas se recollen no ítem referido á revisión do progreso

feito no centro respecto ao uso das tecnoloxías dixitais no ensino e no referido

ao uso das tecnoloxías dixitais para facilitar colaboracións con organizacións

externas, tales como outros centros educativos, institucións culturais locais ou

empresas.

   O máis salientable desta área é que existe unha diferenza significativa entre

as puntuacións de equipo directivo e profesorado e as do alumnado, que son

maís  altas.  Unha  posible  explicación  é  que  o  alumnado  valore  máis

positivamente esta área porque as comunicacións entre o centro e as familias

se levan a cabo a través de diversos medios dixitais (Abalar, correo electrónico,

videoconferencias para algunhas titorías…); pero esta comunicación non se da

do mesmo xeito entre equipo directivo e profesorado, nos equipos docentes e

de  profesor/a  a  profesor/a,  nas  que  se  empregan  fundamentalmente  as

reunións de carácter presencial.

C.- INFRAESTRUTURAS E EQUIPOS:

   O noso centro,  igual  que o resto dos centros educativos de primaria de

Galicia, considera que unha das áreas nas que ten maior capacidade dixital é a

dotación de infraestrutura e equipamento; é máis,  sitúase entre o 25% dos

centros educativos españois con maior puntuación nesta área.

   Esta  é  unha  grande fortaleza,  xa  que a  existencia  dunha infraestrutura

axeitada, fiable e segura (equipos, software, recursos informáticos, conexión a

internet,  asistencia  técnica  ou  espazo  físico),  pode  permitir  e  facilitar  o

emprego de prácticas innovadoras de ensinanza, aprendizaxe e avaliación.
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   Hai que sinalar tamén que o profesorado é máis crítico que o equipo directivo

respecto  da  infraestrutura  dispoñible.  Iso  non  impide  que,  tanto  equipo

directivo  como  docentes  coincidan  en  situar  no  primeiro  lugar  os  ítems

relacionados  cos  dispositivos  dixitais  existentes  no  centro,  que  poden  ser

utilizados  no  ensino,  tales  como  pizarras  dixitais,  proxectores,  televisións

táctiles e ordenadores portátiles.

   Os ítems que se refiren á dispoñibilidade de dispositivos que son propiedade

do centro para ser empregados polo alumnado cando os necesitan, valóranse

moi ben, tanto para o equipo directivo como para o profesorado.

   Tamén ocorre así coa asistencia técnica, aínda que non dende a perspectiva

do  alumnado.  Isto  pode  ser  debido  a  que  non  son  eles,  os  alumnos  e  as

alumnas,  os  que  reciben  de  xeito  directo  a  dita  asistencia  técnica,  que

principalmente se ofrece ao profesorado, aínda que o alumnado é beneficiario

da mesma.

   Os ítems con puntuación menor fan referencia ao feito de traer o propio

dispositivo ao centro; aínda que isto pode deberse a que o profesorado dispón

ampliamente de dispositivos no centro e non necesita traer os seus.

   Unha das debilidades claras do noso centro nesta área fai referencia á non

existencia de bibliotecas e/ou repositorios en liña.

D.- DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO:

   Outra das fortalezas do noso centro reveladas polo Test Selfie, se refire ao

desenvolvemento profesional continuo do seu persoal a todos os niveis. Isto

significa que todo o profesorado está dacordo e valora moi positivamente o seu

nivel de compromiso de cara á formación, desenvolvemento e integración de

novos modelos de ensinanza/aprendizaxe que utilicen novas tecnoloxías para

acadar mellores resultados de aprendizaxe.

   Así, o centro facilita e invirte no desenvolvemento profesional continuo do

seu persoal,  o cal é moi importante, xa que a nivel europeo, só arredor da
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metade dos docentes se declara seguro respecto das súas habilidades,  e a

formación no uso de tecnoloxías é sinalada como unha prioridade en estudos

internacionais, por tratarse dun ámbito que cambia de forma moi rápida e é de

crucial  importancia  en  calquera  estratexia  integral  de  promoción  da

capacidade dixital dos centros educativos.

E.- PEDAGOXÍA: APOIO E RECURSOS:

   Esta área se centra na preparación para o uso das tecnoloxías dixitais para a

aprendizaxe, mediante a actualización e innovación das prácticas de ensinanza

e aprendizaxe.

   No noso centro, as tecnoloxías dixitais se empregan para comunicarse coa

comunidade educativa, a través do correo electrónico, a páxina web do colexio

e o EspazoAbalar.

   O profesorado realiza búsquedas en internet de recursos educativos dixitais

xa creados para as súas clases, pero se centra pouco en crear os seus. Os

materiais  didácticos  que  se  empregan  en  soporte  dixital  son  de  carácter

gratuito con licenza aberta.

   Os  entornos  virtuais  de  aprendizaxe,  como  a  aula  virtual,  son  unha

ferramenta ampliamente utilizada por grande parte do profesorado, sobre todo

de 3º, 4º, 5º, 6º e das distintas especialidades.

F.- PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA:

   Esta  área  fai  referencia  ás  tecnoloxías  dixitais  como  catalizadoras  de

innovacións pedagóxicas e prácticas na aula que fomenten a colaboración, a

creatividade, a personalización, a transversalidade, etc.

   O profesorado do noso centro cre que as tecnoloxías dixitais se adaptan ás

necesidades indiduais do alumnado, pero, tanto o equipo directivo como sobor

de todo o alumnado, valoran por debaixo esta personalización.

   O  alumnado do  noso  centro  non  se  sinte  moi  implicado  no  proceso  de

ensinanza/aprendizaxe,  o  cal  quere  dicir  que  as  tecnoloxías  dixitais  non  se
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empregan todo o que deberían para fomentar  a súa motivación,  o traballo

colaborativo entre o alumnado, e a súa participación.

   Aínda  que  tanto  profesores/as  como  equipo  directivo  empregan  as

tecnoloxías  para  traballar  en  equipo,  o  alumnado  non  percibe  que  as

tecnoloxías se utilicen de maneira dirixida polo centro para colaborar nas súas

tarefas escolares diarias.

   O  centro  obtén  baixas  puntuacións  na  implementación  de  proxectos

interdisciplinares.

G.- PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN:

   Esta área fai referencia ás medidas que os centros poderían considerar para

substituir  a  avaliación  máis  tradicional  por  un  conxunto  de  prácticas  máis

amplas e personalizadas, facilitadas pola tecnoloxía.               Tamén poden ser

útiles  para  obter  unha  retroalimentación  máis  precisa  sobre  a  propia

aprendizaxe  e  avaliar  competencias  dixitais  e  outras  competencias

transversais.

   Por  último,  a avaliación usando tecnoloxías dixitais  se demostrou tamén

como un elemento clave en situacións de emerxencia nas que a educación

debe levarse a cabo de forma remota, como o caso da COVID 19.

   No noso centro, esta é unha das áreas con puntuacións medias máis baixas

e, polo tanto, con moita marxe de mellora.

   Entre as prácticas de avaliación dixitais propostas, a máis común, tanto para

o  equipo  directivo  como para  o  profesorado,  é  o  uso  das  tecnoloxías  para

avaliar as capacidades do alumnado. 

   Puntuacións  máis  baixas  se  atopan  no  uso  das  tecnoloxías  para  dar

retroalimentación a tempo e axeitada ao alumnado sobre o seu progreso de

aprendizaxe e para a reflexión sobre a propia aprendizaxe a través de test

online, xogos educativos ou portafolios dixitais.

   Por último, a práctica menos común, cunha puntuación moi baixa, é o uso
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das  tecnoloxías  para  que  os  alumnos/as  comenten  o  traballo  dos  seus

compañeiros/as.

H.- COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO:

   Esta área estuda o conxunto de habillidades, coñecementos e actitudes que

permiten  ao  alumnado  o  uso  desenvolto,  creativo  e  crítico  das  tecnoloxías

dixitais.

   No noso centro, os tres perfiles: equipo directivo, profesorado e alumnado,

coinciden  en  dar  as  mellores  valoracións  á  promoción  do  comportamento

responsable por parte do alumnado no uso das tecnoloxías, á ensinanza do

comportamento  en  liña  seguro  e  á  verificación  da  calidade  da  información

obtida a través de medios dixitais.

   Os ítems cunha puntuación máis baixa se refiren a codificar ou programar, e

a ausencia de coñecementos suficientes para resolver os problemas técnicos

que xorden ao empregar tecnoloxías dixitais.

TEST CDD 

Participación segundo perfil do profesorado:

N.º profesorado
que participa

N.º profesorado
total

% participación

DEFINITIVO 24 25 96%

PROVISIONAL 1 2 50%

INTERINO 0 1 0%

SUBSTITUTO 1 1 100%

OUTROS 1 1 100%
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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

67,3 Integrador/a (B1) 76,4 Integrador/a (B1)

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. 67,7 Integrador/a (B1) 68,2 Integrador/a (B1)

PRI
.

66,7 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1)

Distribución do profesorado por niveis:

Total profesorado no
nivel de competencia

% de profesorado
participante neste

nivel

A1 1 3,7%
A2 12 44,4%
B1 11 40,7%
B2 3 11,1%
C1
C2

TOTAL 27 99,90%
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

C
A
T
E
G

O
R

ÍA
S

INFRAESTR
UTURAS- 
EQUIPAMEN
TO

C1.- O centro dispón dunha boa
dotación en canto a

infraestruturas axeitadas, fiables
e seguras (equipos, software,

recursos informáticos, conexión a
internet, espazos físicos).

C2.- O centro dispón de recursos
dixitais para o ensino (pizarras
dixitais, proxectores, TV dixitais

nalgunha aula…).
C3, C5.- O centro conta cun bo

acceso a internet e cunha
asistencia técnica suficiente.
C8, C10.- O centro dispón de

suficientes dispositivos en
propiedade (ordenadores

portátiles) para ser utilizados polo
alumnado no seu proceso de

aprendizaxe.
C14.- O centro dispón de espazos
físicos que faciliten a ensinanza e

a aprendizaxe con tecnoloxías
dixitais (aula de informática e

carros móbiles con ordenadores
portátiles).

C16.- Non existen repositorios
e/ou bibliotecas en liña que

conteñan materiais de
ensinanza/aprendizaxe.

PERSOAL 
DOCENTE

B2.- O profesorado debate e
reflexiona sobre o uso das TICs.
D1.- O profesorado valora moi
positivamente o seu nivel de

compromiso de cara á formación,
desenvolvemento e integración

de novos modelos de
ensinanza/aprendizaxe que

utilicen tecnoloxías dixitais para
acadar mellores resultados de

aprendizaxe.
D2.- O centro facilita e invirte no

desenvolvemento profesional
continuo do seu persoal de cara a

unha promoción da súa
capacidade dixital.

D3.- O profesorado intercambia
experiencias cos compañeiros/as

e se asesora e axuda de xeito
colaborativo con respecto ás súas

habilidades en cuestión de
tecnoloxías.

E1, E5.- O profesorado realiza

A4.- Non hai suficiente tempo
para que os docentes poidan

explorar novas modalidades de
ensino no ámbito dixital.

B1.- O profesorado non avalía nin
revisa de maneira sistemática o
seu nivel de progreso en canto a

tecnoloxías dixitais.
E2.- O profesorado busca

recursos dixitais xa feitos, pero
non crea os seus propios.

G1, G3, G7.- O profesorado non
emprega tecnoloxías dixitais para

avaliar as habilidades do
alumnado nin proporciona unha

retroalimentación ao alumnado a
través dos comentarios dos seus

compañeiros e compañeiras. 
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búsquedas en internet para
preparar recursos dixitais de
carácter gratuito con licenzas
abertas para as súas clases.

ALUMNADO

C8, C10.- O centro dispón de
suficientes dispositivos en
propiedade (ordenadores

portátiles) para ser utilizados polo
alumnado no seu proceso de

aprendizaxe.
H1, H3, H4.- O alumnado ten un

comportamento seguro e
responsable no uso das
tecnoloxías e aprende a

comprobar se a información que
atopa en internet é fiable e

precisa.
H10.- O alumnado desenvolve

habilidades dixitais en diferentes
materias.

H11, H13.- O alumnado non
aprende a codificar ou programar
nin a resolver problemas técnicos
que xorden ao utilizar tecnoloxías

dixitais.
C13.- Non se contempla que o
alumnado traia os seus propios
dispositivos portátiles e poida
utilizalos durante as clases.

ORGANIZAC
IÓN
DO CENTRO

A3.- O equipo directivo apoia o
uso das tecnoloxías para probar
novas modalidades de ensino.
E3.- Os entornos virtuais de

aprendizaxe, como a aula virtual
e a páxina web, son ferramentas
ampliamente utilizadas a nivel de

centro.
E4.- As tecnoloxías dixitais se

empregan para comunicarse coa
comunidade educativa (Abalar,
páxina web, diversos blogues,

correo electrónico…)
C11, C12.- O centro toma

medidas para identificar as
dificultades que se derivan da
fenda dixital, proporcionando

medios e recursos para que non
exista, e de producirse,

proporcionar o apoio necesario ás
dificultades que poidan xurdir.

A1, A2.- Non existe unha
estratexia dixital de centro e o
profesorado non está implicado

no desenvolvemento dunha
estratexia dixital conxunta.

B4.- Non existe colaboración con
outros centros educativos no
relativo a tecnoloxías dixitais.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

C
A
T
E
G

O
R

ÍA
S

ADMINISTRAC
IÓN
EDUCATIVA

C5.- A Administración educativa
proporciona asistencia técnica

aos centros en tecnoloxías
dixitais, a través da UAC e do

equipo de Websmasters
Dinamics, e oferta cursos de
actualización en ferramentas
dixitais, a través dos PFPPs.

LEXISLACIÓN

A5.- Están claramente definidas
as normas sobre dereitos de autor

e licenzas de uso.
C7.- Existe unha política de

protección de datos suficiente.

CONTORNA
C11, C12.- Fenda dixital polo

avance que se produce
continuamente.  

ANPA

C16.- Ante a imposibilidade de
involucrar a toda a comunidade

educativa na elaboración de
repositorios en liña, esto pódese
facer a través das actividades

extraescolares.
H11.- Propoñer actividades

extraescolares que permitan ao
alumnado aprender a codificar ou

programar.

OUTRAS 
ENTIDADES

B3.- As tecnoloxías se empregan
para colaborar con organizacións

externas (outros centros,
institucións culturais, empresas).
B4.- Sinerxias para o ensino e a

aprendizaxe.

3. Plan de Acción

   Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas para

levar a cabo durante o curso 2022/2023, que é no que se implantará o Plan

Dixital, en cada curso escolar o Plan de Acción se volverá a redactar, tendo en

conta os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan

Dixital.
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   Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai

dos recursos dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos mesmos está en

constante evolución.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

   Para  elaborar  o  Plan  de  Acción  a  partir  da  análise  DAFO,  o  equipo  de

Dinamización do Plan Dixital se reuniu coa finalidade de establecer cáles ían

ser, en primeiro lugar, as áreas prioritarias nas que se debería incidir de cara

ao próximo curso.

   Sabendo  que  os  obxectivos  que  queríamos  conseguir  tiñan  que  ser

específicos,  medibles,  alcanzables,  relevantes  e  axustados  a  un  marco

temporal, decidimos centrarnos nun só obxectivo por área de mellora. 

   Para cada obxectivo, cumprimentamos a súa correspondente táboa, na que 

se inclúen:

• Ata  onde  queremos  chegar  para  cada  un  dos  obxectivos  e  con  que

elementos. Para iso, establecimos os correspondentes indicadores e os

seus valores de partida e de chegada e quen van ser os responsables da

súa realización.

• Determinamos as accións que se levarán a cabo para conseguir  cada

obxectivo, acordamos unha temporalización e determinamos os recursos

necesarios.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

 O  noso  centro  conta  cunha  boa  dotación  en  canto  a  equipamento,

infraestruturas  e  servizos  dixitais,  que  haberá  que  seguir  actualizando  e

ampliando continuamente.
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   A continuación amosamos una relación dos elementos de equipamento e

infraestrutura que precisa o noso centro.

Equipamento/In
fraestructura

Localización Unidades Xustificación
da necesidade

Ordenadores
portátiles

Equipos
ultraportátiles

para aula
móbil

20

Seguir
ampliando a
dotación de

portátiles para
ser empregados
polo alumnado
durante o seu

proceso de
aprendizaxe

Ordenadores
portátiles para o

profesorado
Aulas de clase 30

Renovar e/ou
dotar todo o

profesorado dun
dispositivo
actualizado

Tablets
Equipos

ultraportátiles
para aula

móbil

20

Iniciar ao
alumnado de

Infantil e
primeiro ciclo de
Primaria no uso
das tecnoloxías

   

   Ante  calquera  outra  necesidade  de  mellora  que  se  detecte  en  canto  a

equipamento  ou  servizos  tecnolóxicos  do  centro,  se  establecerá  cal  é  a

finalidade do mesmo, e se cursará a súa petición, que se canalizará a través da

UAC e contará co apoio das asesorías Abalar de zona.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: LIDERADO
OBXECTIVO 1 (1): Difundir e actualizar a estratexia dixital existente a nivel de centro Acadado

RESPONSABLE: Xefatura de estudos e coordinador/a de TICs Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de actuacións secuenciadas relacionadas

Valor de partida (3) 1 Proxecto TICs do Centro antigo

Valor previsto e data (4) 1 Proxecto TICs do Centro actualizado 20 de outubro de 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN
(7) 

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO1.1:Constitución do 
equipo

Equipo directivo 09/09/2022 Equipo docente

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Revisión e 
actualización do 
Proxecto TICs existente

Xefatura de estudos e 
Equipo TICs

14/10/2022
Convocatoria, equipos 
informáticos, xefatura de 
estudos e equipo TICs

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Difusión do novo 
Proxecto TICs ao 
conxunto da comunidade
educativa

Equipo directivo 20/10/2022 Páxina web do Centro e 
correo corporativo

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO
OBXECTIVO 1 (1): Promover e fomentar a actualización e formación continua do profesorado en competencia dixital Acadado

RESPONSABLE: Xefatura de estudos Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de liñas de formación propostas

Valor de partida (3) 0 liñas

Valor previsto e data (4) 1 liña 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)

AO1.1:Difusión das 
liñas de formación 
existentes dentro dos 
PFPP en relación á 
competencia dixital e 
solicitude deste

Xefatura de estudos 30/10/2022 Equipo docente e Cefore

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Creación dun 
grupo de traballo e/ou 
seminario

Xefatura de estudos e 
coordinador/a da 
actividade

30/10/2022 Internet, equipos 
informáticos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Realización da 
actividade formativa 
creada

Xefatura de estudos e 
coordinador/a da 
actividade

20/06/2023 Internet, equipos 
informáticos,relatores...

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA:APOIO E RECURSOS
OBXECTIVO 1 (1): Crear recursos dixitais propios por parte do profesorado Acadado

RESPONSABLE: Xefatura de estudos e coordinadores/as de ciclo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de recursos creados

Valor de partida (3) 0 recursos

Valor previsto e data (4) 1 recurso por nivel 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)

AO1.1:Búsqueda e 
compilación de 
información para a 
elaboración dos recursos
educativos

Xefatura de estudos e 
coordinadores/as de 
ciclo

20/12/2022 Internet,ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Creación dos 
diferentes recursos 
educativos seleccionados

Xefatura de estudos e 
coordinadores/as de 
ciclo

31/03/2023 Internet,ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Posta en práctica
na aula dos recursos 
dixitais creados polo 
profesorado

Todo o profesorado 20/06/2023 Internet,ordenadores, aula 
de informática, aula virtual

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA:IMPLEMENTACIÓN NA AULA
OBXECTIVO 1 (1): Crear un espazo virtual na web do Centro para Proxectos Interdisciplinares Acadado

RESPONSABLE: Equipo directivo Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de espazos virtuais creados

Valor de partida (3) 0 espazos virtuais

Valor previsto e data (4) 1 espazo virtual 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)

AO1.1:Deseño do 
acceso do espazo virtual

Administradores/as da 
páxina web

20/12/2022
Internet, equipos 
informáticos, páxina web 
do colexio

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Difusión e 
publicación do espazo 
web entre a comunidade 
educativa

Administradores/as da 
páxina web

31/03/2023
Internet, equipos 
informáticos, páxina web 
do colexio

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Utilización do 
dito espazo virtual co 
noso alumnado

Equipo docente 20/06/2023
Internet, equipos 
informáticos, páxina web 
do colexio

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN
OBXECTIVO 1 (1): 

Utilizar tecnoloxías dixitais para proporcionar ao alumnado retroalimentación e autorreflexión sobre o seu 
proceso de aprendizaxe

Acadado

RESPONSABLE: Equipo docente Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de probas realizadas

Valor de partida (3) 0 probas

Valor previsto e data (4) 1 proba por trimestre alomenos nunha materia 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)

AO1.1:Búsqueda de 
actividades interactivas

Equipos de ciclo 20/12/2022 Internet, equipos 
informáticos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Selección de 
actividades axeitadas 
aos contidos

Equipos de ciclo 31/03/2023 Internet, equipos 
informáticos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Emprego das 
actividades 
seleccionadas e 
valoración das mesmas

Todo o profesorado 20/06/2023 Internet, equipos 
informáticos

Realizada

Aprazada

Pendente

Pax 38 de 41



Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO
OBXECTIVO 1 (1): 

Conseguir que o alumnado sexa quen de resolver problemas técnicos sinxelos que xorden ao empregar 
tecnoloxías dixitais

Acadado

RESPONSABLE: Coordinador/a TICs Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2) Número de problemas que é capaz de resolver

Valor de partida (3) 0 problemas

Valor previsto e data (4) 2 problemas 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)

AO1.1:Identificación 
das principais 
dificultades do alumnado
en materia dixital

Profesorado de 
primaria 20/12/2022 Aula de informática, 

ordenadores portátiles

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Explicación 
práctica dos problemas 
técnicos sinxelos

Profesorado de 
primaria 31/03/2023 Aula de informática, 

ordenadores portátiles

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Resolución dos 
problemas técnicos por 
parte do alumnado

Profesorado de 
primaria

20/06/2023 Aula de informática, 
ordenadores portátiles

Realizada

Aprazada

Pendente
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción

“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURA E EQUIPOS
OBXECTIVO 1 (1): Crear repositorios e/ou bibliotecas en liña que conteñan materiais de ensinanza/aprendizaxe Acadado

RESPONSABLE: Xefatura de estudos Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO (2)

Número de repositorio e/ou biblioteca en liña por equipo de ciclo nos que se empreguen as TICs

Valor de partida (3) 0 repositorios e/ou bibliotecas en liña por equipo de ciclo nos que se empreguen as TICs

Valor previsto e data (4) 4 repositorios e/ou bibliotecas en liña nos que se empreguen as TICs (1 por 
equipo de ciclo) 20/12/2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN (5) RESPONSABLES (6) DATA PREVISTA FIN
(7) 

RECURSOS NECESARIOS
(8)

SEGUIMENTO DA ACCIÓN
VALORACIÓN DA

ACCIÓN (9) ESTADO (10)

AO1.1:Creación do 
grupo de deseño de 
repositorios e/ou 
bibliotecas en liña e 
detección de 
necesidades 
relacionadas co que se 
quere incluir

Xefatura de estudos, 
coordinadores dos 
equipos de ciclo e 
representante do ciclo 
no equipo de TICs

30/09/2022

Convocatoria da persoa 
responsable por parte de 
xefatura de estudos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:Compilación de 
recursos para o 
repositorio e /ou 
biblioteca en liña de 
cada ciclo

Coordinador de ciclo 30/11/2022
Membros de cada equipo 
de ciclo
Equipos informáticos

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:Posta en común 
das compilacións 
interdisciplinares feitas e
publicación na Aula 
Virtual

Profesorado do equipo 
de ciclo 20/12/2022 Correo corporativo

Aula Virtual

Realizada

Aprazada

Pendente   
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   O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos, deberá indicar:

- No contexto da  avaliación procesual a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao

trimestre. Os aspectos a valorar incluirán o estado da execución das accións, a análise e valoración dos

resultados e, de ser o caso, as posibles modificacións das accións e as propostas de mellora.

- No contexto da avaliación final a frecuencia da súa realización será como mínimo unha vez ao ano. Os

aspectos a considerar incluirán, entre outros, a valoración do logro dos obxectivos e as propostas de mellora.

4. Difusión do plan

   O presente Plan Dixital de Centro será enviado a todo o profesorado a través do correo corporativo, para que

éste  poida  achegar  as  aportacións  ou  correccións  que  considere  oportunas  antes  da  súa  redacción  última e

definitiva.

   Unha vez revisado o Plan e oído o Claustro, se levará ao Consello Escolar para a súa aprobación.

   O Plan Dixital de Centro colgarase na páxina web do colexio e estará no centro a disposición de todos os

membros da comunidade educativa que o soliciten para a súa consulta.
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