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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 
 

Nome:     CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán   (código 36009524). 

Enderezo:     Barrio Mosteiro, s/n. 36740 – Tomiño. 

Tfnos:     886110737 – 886110738 – 886110736. 

e-mail:    ceppedrocaselles@edu.xunta.gal 

web:     www.edu.xunta.gal/centros/ceppedrocaselles 

Etapas educativas:    Educacion Primaria. Aula Específica ANEAE. 

Nº alumnos matriculados:   176 

Nº profesores:   23 

Outros profesionais:    2 coidadores, 3 cociñeiros, 2 limpiadoras. 

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

 

● Estamos no ámbito de influencia dun concello de carácter rural, con dous pequenos núcleos urbanos 

en Tomiño e Goián, sendo o primeiro deles o que máis próximo temos. 

● A zona experimenta un proceso gradual de mellora dos servizos, principalmente a partir da apertura 

do Instituto de Ensino Secundario, aínda que non se acada o nivel de oportunidades coas que contan 

outras localidades da contorna, como pode ser Tui, Porriño, A Guarda… 

● O Plan Dixital encaixa na dinámica de modernización que establecemos no centro, a través de 

proxectos como EDIXGAL, ROBÓTICA NA ESCOLA, RADIO NA BIBLIO…  Somos un centro 

tradicionalmente con participación nos plans de dixitalización, e o noso propósito neste plan vai na 

liña de continuar no proceso de mellorar os recursos e o seu uso axeitado.   

● Nesa liña, incorporaremos na Programación Xeral anual os obxectivos definidos neste plan, coa 

implicación da Dirección do centro para que teñan éxito. 

1.3. Breve xustificación do mesmo 
● 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 
O Plan Dixital foi elaborado polo equipo TIC, formado polas seguintes persoas: 

• Alfonso Lorenzo Vila (Coordinador) 

mailto:ceppedrocaselles@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceppedrocaselles
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• Rosa Mª Fernández Carrera 

• Susana Fernández Gavín 

• Antonio Durán Coello. 

No proceso, seguiuse a pauta marcada pola estructura de formación, dentro dun PFPP do centro, e coa 

asesoría continuada da responsable Patricia Barreiro Rodríguez. 

Nas distintas fases o coordinador organizaou as tarefas, contactou coa asesora, e convocou ao resto do equipo 

en reunións nas que elaboramos as propostas e os distintos apartados. 

Finalmente concluímos con este Plan, que despois de ser convenientemente validado, levaremos a Claustro e 

Consello para a súa aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 
 

● O colexio conta cunha infraestructura dixital que se pode valorar como suficiente pero 

mellorable: conectividade de alta velocidade con fibra, rede wifi corporativa, tres liñas de voz, 

conexión cableada en zonas de administración, sala de profesores, biblioteca, aula de 

informática. Rede wifi que abarca os tres edificios do centro. 

● Con relación ao equipamento indiamos: 

Aulas EDIXGAL en 5º e 6º (4 aulas) con 62 equipos ultraportátiles para o alumnado e 

profesorado, con pizarras dixitais, estando as catro en condicións de uso xa mellorable, dado 

que teñen moitos anos de funcionamento. 

Aula de informática con 20 equipos, que inclúe tamén 9 kits  de robótica educativa, 1 

impresora 3D e 10 tablets para uso por diferentes grupos. 

Biblioteca con tres postos de ordenador de consulta, 1 ordenador de xestión e 1 mesa táctil. 

A totalidade das aulas de titoría de 1º a 4º, e de especialistas, con dotación estándar de 

ordenador e proxector, sendo dúas (aula de música e titoría de 3ºA)  con pizarra táctil e as 

demáis sen este recurso. 

Conectividade wifi no ximnasio, con ordenador e proxector en pantalla grande desplegable. 

Estación de radio, con ordenador,  mezclador e micros,  e conexión wifi. 

Sala de profesores con cinco postos informáticos, en rede, utilizando unha carpeta común 

para xestión de documentos (a través dun NAS),  e conectadas en rede coas fotocopiadoras 

disponibles. 

Zona de Secretaría, Orientación e Dirección, con 5 postos de traballo en rede pechada, con 

carpetas comúns exclusivas e con acceso ás carpetas compartidas da sala de profesores. 
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● Servicos dixitais educativos: plataforma EVA Abalar (EDIXGAL), web do centro corporativa, 

que inclúe Aulas virtuais dos diferentes cursos e áreas, blog da biblioteca, da radio escolar, 

espazo para ANPA. 

Comunicación regular coas familias a través de Abalarmóbil, tanto a nivel centro, como a nivel 

titoría. 

● Para o mantemento do equipamento do centro, hai tres niveis que aplicamos en función da 

necesidade: 

○ Un primeiro nivel no que o propio profesorado con máis coñecemento resolve 

incidencias de software, de conectividade ou mesmo de hardware, contando coa 

disponibilidade dos membros do equipo TIC. Estas incidencias tamén inclúen a 

clonación puntual dalgún equipo EDIXGAL, sempre que con esa operación se 

solucione. 

○ Un segundo nivel que cubre os equipamentos EDIXGAL, a través do SERVICIO 

PREMIUM, que nos permite resolver problemas cos equipos ou coas conexións a 

través desa estructura de soporte. 

○ Un terceiro nivel para resolver problemas en equipos fóra desa cobertura, para o que 

contamos cos servicios dunha epresa privada que contratamos baixo demanda de 

intervención (sen contrato por horas ou outros compromisos).   

 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 
 

Autoavaliación SELFIE:  Inclúese a información do resumo das áreas do informe SELFIE da nosa etapa 

educativa: 

Areas Grupos 
Ensinanzas 

Primaria ESO Bacharelato FP Ed. Post sec. 

A -Liderado 

Equipo Direct. 4.3     

Profesorado 4.2     

Alumnado -     

B- Colaboración e redes 

Equipo Direct. 3.6     

Profesorado 3.6     

Alumnado 4.3     

C- Infraestruturas e Equipos 

Equipo Direct. 3.8     

Profesorado 3.8     

Alumnado 4.1     

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 4.8     

Profesorado 4.5     

Alumnado -     

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 4.7     

Profesorado 4.3     

Alumnado -     

F- Pedagoxía: 
Implementación na aula 

Equipo Direct. 3.7     

Profesorado 3.9     

Alumnado 3.7     

G- Prácticas de avaliación 

Equipo Direct. 3.7     

Profesorado 3.4     

Alumnado -     

H- Competencias dixitais do 
alumnado 

Equipo Direct. 4.2     

Profesorado 4.3     

Alumnado 4.4     
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Test CDD: 

 
1.3. Participación segundo perfil do profesorado 

 N.º profesorado que participa N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 18 19 94,7% 

PROVISIONAL 2 2 100% 

INTERINO 1 1 100% 

SUBSTITUTO 2 4 50% 

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 

84,4 Integrador/a B1 76,4 Integrador/a B1 

 
2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas 

 Puntuación media do test 
(sobre 192) 

Nivel de competencia Puntuación media do test en 
Galicia (sobre 192) 

Nivel de competencia en Galicia 

PRIMARIA 82,6 Integrador/a B1 77,3 Integrador/a B1 

 
2.3. Distribución do profesorado por niveis 

 Total profesorado no nivel de competencia % de profesorado participante neste nivel 

A1 0 0% 

A2 6 26,1% 

B1 11 47,8% 

B2 1 4,3% 

C1 5 21,7% 

C2 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 
 
 

2.3. Análise DAFO 
 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO 

 
Dotación de equipos a través de EDIXGAL para 5º e 6º 
Boa conexión de internet, con fibra óptica e cobertura wifi 
completa. 
 

 
Lentitude na renovación e actualización de equipos  e 
software. Os programas asociados a EDIXGAL son pobres, 
limitados e de baixa calidade. Os recursos da aula virtual 
tamén poderían ser máis funcionais e prácticos. 
 

PERSOAL DOCENTE 

Porcentaxe alto de profesorado con competencia dixital. 
Elevada participación do profesorado en cursos e proxectos que 
implican unha mellora da competencia dixital. 
Grande aposta da maioría do profesorado pola innovación 
tecnolóxica e dixital. 
 

Excesiva diversificación de recursos que dificultan a axilidade 
na xestión dos mesmos. 
Desmotivación do profesorado ante a falta de equipamento 
para todo o alumnado. 
Perigo do uso de plataformas gratuitas polo risco de 
incumplimento da legalidade vixente. 
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PERSOAL NON DOCENTE 

Predisposición do persoal non docente a comunicarse e recibir 
información a través de plataformas virtuais. 
 
 

Baixa capacitación para utilizar recursos TIC. 
 
 

ALUMNADO 

Boa competencia dixital no alumnado de 5º e 6º grazas a que 
somos centro EDIXGAL. 
 
 

Pouco acceso a equipos de calidade. O alumnado de 1º a 4º 
ten baixa competencia dixital. 
Mal uso das tic en situacións de ocio. 
 
 

FAMILIAS 

Boa disposición da maioría das familias para aprender e 
mellorar a súa competencia dixital. 
Colaboración das mesmas cando se lles solicita 
 

Moitas familias con poucos recursos económicos, sen medios 
dixitais nos fogares. 
A maioría, con pouca formación dixital. 
 
 

OFERTA 

Diversidade de medios educativos dixitais no centro: portátiles 
do alumno, tablets, radio escolar, aula de informática, 
robótica… 
Páxina web do centro, con aulas virtuais de niveis e 
especialidades, radio na biblio, con blog específico. 
 
 

Pouco uso relativo de diversos recursos dixitais: radio, aula de 
informática. 
Pouca actualización da páxina web, escaseza de recursos en 
liña, pouco uso da AV. 
 
 

ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO 

Investimentos con fondos propios na mellora e aumento de 
equipamento dixital. 
Comunicación fluida e regular entre o equipo directivo,docente 
e persoal non docente. 
Compromiso do equipo directivo coa mellora dos recursos e da 
organización no ámbito dixital. 
 
 

Ausencia de persoa encargada do mantemento permanente 
dos equipos no centro. 
Pouco tempo relativo semanal a algúns procesos de 
aprendizaxe dixital, como aulas virtuais, radio, programación, 
etc. 
 

 
EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

Por parte da Xunta de Galicia estase a facer un esforzo en dotar 
aos centros de medios dixitais. 
Convocatoria anual da CCEU para formación dixital 
 
 

Aínda que a administración fai un esforzo pola mellora dixital, 
non é suficiente. Moitas das medidas parecen máis destinadas 
á figuración que á utilidade. Os recursos informáticos, 
tecnolóxicos e infraestruturas quédanse anticuadas. 
Por limitacións económicas, as dotacións son pobres en 
equipos e programas. Isto dificulta o traballo cara a mellora da 
competencia de 1º a 4º. 
Os programas asociados a EDIXGAL son pobres, limitados e de 
baixa calidade. 

LEXISLACIÓN 

O curriculo educativo orienta cara a dixitalización dentro do 
proceso ensino-aprendizaxe. 
O soport dixital é predominante no entorno lexislativo: acceso 
dixital, sinatura, etc. 
Programas ofertados que encaixan no noso proxecto: Digicraft, 
robótica educativa… 
 
 

 
A excesiva burocratización fai dispersar a adicación para captar 
e seleccionar ofertas ou iniciativas que nos poidan interesar. 
 

CONTORNA 

O uso estendido de tablets e teléfonos mellora a competencia 
dixital de alumnado e familias. 
O concello conta con aula de estudio e futura biblioteca na que 
haberá medios dixitais, compatibles co desenvolvemento no 
centro. 
A conectividade con fibra óptica e rede wifi de calidade no 
centro  permite desenvolver actividades dixitais de forma 
extensiva sen atrancos. 
 
 

O uso estendido e sen control de tablets, teléfonos e de acceso 
á rede da internet crean malos hábitos de vida no alumnado. 
O nivel socioeconómico da contorna fai que moitos alumnos 
non teñan os medios necesarios no seu entorno familiar,  
provocando unha brecha dixital significativa.   

ANPA 

Anpa con traxectoria moi activa, colaboradora e coordinada co 
equipo directivo do centro. Ten iniciativas no uso de medios 
dixitais (drupal, redes sociais…) 
 
 

A Anpa é unha entidade que fluctúa curso a curso na súa 
estructura directiva, perigando unha continuidade no tempo 
en función dos compromisos individuais das familias 
 
 

OUTRAS ENTIDADES 

 
Existen moitas plataformas gratuitas das que facer uso a nivel 
educativo. 
Distintas entidades poden ofrecer recursos dixitais ou 
formación ao centro de forma gratuita. 
 

 
O uso de plataformas gratuítas pode supoñer unha exposición 
excesiva do noso alumnado a intereses ocultos (tráfico de 
datos). 
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3. Plan de Acción 

 

Pretendemos por un lado consolidar as prácticas  regulares con recursos dos que xa contamos:  aula de informática, radio escolar, recursos TIC da biblioteca… 

Para iso habilitaremos horarios regulares con traballo dentro da aula de informática. 

Tamén proporanse tarefas de creación de podcasts mínimos por grupo durante o curso, que impliquen o uso e aprendizaxe na radio escolar. 

Por outra banda, pretendemos entrar no programa POLOS CREATIVOS a través dos tres espazos disponibles: aula de informática, radio escolar, e aula de usos 

múltiples, que pretendemos convertir en laboratorio tecnolóxico. 

Para iso tamén solicitaremos outras convocatorias que poidan considerarse axeitadas, no marco sinalado.
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3.1. Obxectivos, indicadores e accións 
 

“Área/s de mellora”: Liderado (A)    

1. OBXECTIVO : Promover a comunicación entre os titores e as familias mediante o uso da ferramenta AbalarPro  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Porcentaxe de titores que realizan as comunicacións ás familias a través do sistema AbalarPro (Instrumento: Enquisa) 

Valor de partida 50% do profesorado 

Valor previsto e data 100% do profesorado Ao final de cada trimestre 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLE

S 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

ESTADO 

AO1.1:: Fomentar a titorización entre iguais para 
formar as persoas titoras na ferramenta 
AbalarPro 

Profesores do 
do centro 

Decembro Dispositivos móbiles  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2:Potenciar o uso de AbalarPro mediante o 
envío de notificacións periódicas 

Profesores do 
do centro 

Xuño Dispositivos móbiles  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

“Área/s de mellora”: C- Infraestructuras e Equipos 

 OBXECTIVO : Poñer en marcha de maneira efectiva a aula de informática  Acadado  

              RESPONSABLE: Xefa de Estudos Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Configuración uniforme dos equipos na aula de informática 
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Valor de partida Equipos con diversas configuracións e apariencias 

Valor previsto e data Ordenadores 100% coa mesma configuración e apariencias Ao final do 1º trimestre 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSA

BLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

ESTADO 

AO1.1:Actualizar e revisar os equipos 
dispoñibles na aula de informática 

Equipo TIC 
Setembro e continuar 
ao longo de todo o 
curso 

Equipos da aula de informática  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2:Organizar os horarios asignando unha 
sesión semanal por grupo. 

Xefa de 
estudos 

setembro Aula de informática  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3:Programar para o curso os obxectivos, 
contidos e actividades a levar a cabo nesta 
sesión 

Mestres 
encargados 
de impartir 
a sesión 

decembro Ordenador  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

“Área/s de mellora”: Pedagoxía: Apoios e recursos (E) 

1. OBXECTIVO : Promover o uso da radio-tv escolar  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo de radio-tv escolar Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Emisión de alomenos dun programa de radio-tv en streaming e un mínimo dun podcast gravado por grupo. 

Valor de partida 50% de cursos que gravaron programa de radio 

Valor previsto e data 100% de cursos que gravaron programa de radio  

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

    SEGUIMENTO DA ACCIÓN 
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DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1:Formarse con 
expertos no manexo das 
emisións en streaming 

Equipo de radio-tv 
escolar 

decembro Estudo de radio-tv  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Formar a un grupo de 
alumnado de 5º e 6º no 
manexo do estudo de radio-
tv 

Equipo de radio-tv 
escolar 

marzo Estudo de radio-tv  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Elaborar un podcast 
de radio cada grupo durante 
o curso 

Equipo de radio-tv xuño Estudo de radio-tv    

AO1.4:Emitir un programa 
de radio-tv en streaming 
durante a Semana Cultural 

Equipo de radio-tv 
escolar 

Maio (Semana Cultural) Estudo de radio-tv  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

“Área/s de mellora”: Pedagoxía: Apoios e recursos (E) 

1. OBXECTIVO : Crear recursos dixitais propios para 5º e 6º  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo EDIXGAL Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Número de unidades temáticas creadas e subidas. 

Valor de partida Ningunha unidade temática. 

Valor previsto e data Mïnimo dúas  unidades no 70% das áreas  

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 
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AO1.1:Utilizar as 
ferramentas de creación 
dispoñibles en EDIXGAL 

Profesorado EDIXGAL Xuño Ordenador e plataforma EDIXGAL  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Coordinar a creación 
de recursos dixitais entre o 
equipo EDIXGAL 

Xefa de Estudios e 
profesorado EDIXGAL 

Xuño Ordenador e plataforma EDIXGAL  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Elaborar unidades 
temáticas previamente 
coordinadas 

Profesorado  
EDIXGAL 

Xuño Ordenador e plataforma EDIXGAL  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

“Área/s de mellora”: H- Competencias dixitais do alumnado   

1. OBXECTIVO : Proporcionar ferramentas e estratexias ao alumnado de 1º a 4º para o manexo do ordenador  Acadado  

              RESPONSABLE: Mestres responsables do grupo Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Aulas que van a aula de informática unha vez a semana 

Valor de partida O veces a semana 

Valor previsto e data 1 sesión semanal no 100% das aulas Ao final de cada trimestre 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN 

 
RESPONSABLE

S 

 
DATA PREVISTA FIN 

 
RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA 
ACCIÓN 

ESTADO 

AO1.1:Programar para o curso os obxectivos, 
contidos e actividades a levar a cabo nesta 
sesión 

Mestres 
encargados de 
impartir a 
sesión 

A partir de xaneiro Aula de informática  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2:Cumprir co horario asignado na aula de Mestres A partir de xaneiro Aula de informática  Realizada  
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informática encargados de 
impartir a 
sesión 

Aprazada  

Pendente  

AO1.3: Traballar co alumnado as actividades 
especificadas na programación 

Mestres 
encargados de 
impartir a 
sesión 

A partir de xaneiro Ordenador  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 
 

Instalación de conexión por cable na radio 

escolar 

O uso en streaming da radio escolar esixe conectividade estable, que non fluctúe como a 

conexión wifi, polo que precisamos unha conexión cableada que dea exclusividade ao equipo 

de transmisión. 

Renovación dos equipos informáticos de 

xestión na dirección do centro 

Os tres ordenadores da Secretaria, Xefa de Estudios e Director precisan renovación para 

mellorar a xestión administrativa. 

Renovación dos tres ordenadores da 

biblioteca 

Os tres existentes teñen máis de dez anos, e xa teñen dificultades e lentitude en moitas 

aplicacións de consulta. 

20 tablets para uso na biblioteca O equipo de biblioteca realiza actividades nas que se precisa tablets para cada alumno, e a súa 

disponibilidade facilitaría as mesmas. 

Renovación do ordenador da radio escolar A súa antigüidade fai que se bloquee ou funcione mal en moitas ocasións, principalmente nas 

emisións en directo. 

Renovación das pizarras dixitais 

interactivas nas catro aulas EDIXGAL 

Dado que as actuais  son dos primeiros anos de ABALAR, xa presentan un funcionamento 

deficiente, con pouca luminosidade e sensibilidade que continuamente se descalibra. 

Instalación de 7 pizarras dixitais 

interactivas novas nas aulas de 3ºB, 4ºA, 

As aulas sinaladas non contan con este recurso, moi valioso para as súas funcións educativas. 



 

Pax 15 de 16 

4ºB, Inglés1, Inglés2, Biblioteca, e 

Informática. 

2 tablets para a aula Específica de NEAE O alumnado usuario desta aula utiliza a tablet como unha ferramenta habitual, e causa deterioro 

neste dispositivo con relativa rapidez, polo que nestes momentos non contamos con ningunha 

tablet. 

Teclado específico adaptado (letras 

grandes) para aula Específica de NEAE 

O ordenador de traballo na aula precisa un  teclado máis adaptado a este alumnado, que facilite 

as actividades propostas para eles neste contexto dixital. 

Equipo de Alta Fidelidade para aula de 

música, conectado ao ordenador 

Nesta área precísase unha audición de calidade para dar soporte ás exemplificacións e actidades 

con son asistido. 
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4. Avaliación do plan 

O equipo TIC realizará o seguimento deste plan, a través dos 5 obxectivos propostos.  Reunirase cunha frecuencia mensual, e nesa reunión analizarase o grao 
de cumprimento dos obxectivos, a través da propia táboa de seguimento dos mesmos. 
Nestas avaliacións mensuais valorarase dificultades para o logro, ou , de ser o caso,  oportunidades de mellora. 
En coordinación co equipo directivo elaborarase un informe de avaliación trimestral relacionado co plan, e referido aos cinco obxectivos propostos. 
Haberá unha avaliación final na que se valorará o grao de cumprimento dos obxectivos e o nivel de modificacións que se desenvolveron durante o curso, de 
maneira que sirva de base para a elaboración do seguinte plan. 
Deste modo, determinaremos para os obxectivos non logrados unha renovación dos mesmos, e para os logrados, definiranse obxectivos para mellorar 
cualitativamente. 
 

 
 

5. Difusión do plan 

 
Para a difusión do plan, empregaranse as seguintes iniciativas: 

 
• Publicación na web do centro. 
• Incorporación do plan ao documento de acollida que se entrega impreso ao profesorado novo no centro e dixitalmente a todo o profesorado. 
• Resumo en folleto informativo ás familias que se entrega nos comezos de curso. 

 

 

 


