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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro
[

DENOMINACIÓN: C.P.I. PLURILINGÜE DE VEDRA

Código do Centro: 15020911

Domicilio: Avda. Mestre Manuel Gómez, 36 – 15885 - VEDRA

C.I.F: Q-6555047-G

Teléfonos: 881867015– 881867020

Correo electrónico: cpi.vedra@edu.xunta.es

1.2.  Contextualización  do  Plan  Dixital  no  centro.  Contribución  ao  Proxecto
Educativo do Centro
● Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro: 
O  Centro  Público  Integrado  Plurilingüe  de  Vedra,  situado  no  Concello  de  Vedra,  acolle
alumnado das tres etapas educativas (Infantil, Primaria e Secundaria) procedente do termo
municipal e tamén da parroquia de Lestedo, do concello de Boqueixón. 

O ámbito de influencia do centro ten un carácter eminentemente rural e con baixa densidade
de poboación, aínda que nos últimos años a zona empeza a cobrar importancia como lugar de
residencia para persoas procedentes  de Santiago que buscan o contacto coa natureza e o
rural..
A maioría do alumnado escolarízase no noso Centro desde a etapa de Educación Infantil ata a
E.S.O.,  agás aqueles que proceden de parroquias  con centros educativos adscritos:  CRA de
Boqueixón-Vedra  e CEIP de Ortigueira, que se incorporan respectivamente en 1º de Primaria,
3º de Primaria e en 1º de E.S.O. e nos últimos anos tamén se incorpora alumnado das zonas
limítrofes dos Concellos de A Estrada e Teo, fundamentalmente na etapa de Secundaria.

Historicamente,  Vedra  foi  un  concello  de  tradición  agrícola,  especialmente  os  cultivos  de
horta,  froita  e  viña.  Hoxe son tamén moi  importantes  as  industrias  de  transformación  de
produtos  agrícolas  e  gandeiros:  viticultura,  hortalizas,  …  ao  que  se  engaden  a  industria
madeireira e a minería.  Pero é o sector servizos o que ocupa  a maior parte da poboación
activa.

A  nivel lingüístico, segue sendo maioritario o uso da lingua galega como lingua tanto nas
familias,  segundo o estudo realizado no curso  2020-21,  pois  aproximadamente  o  65% das
familias da comunidade educativa do CPI  Plurilingüe de Vedra manifestan empregar como
lingua habitual de relación o galego. De todos modos esta porcentaxe reduciuse nos últimos
anos (77% no 2010), e de xeito significativo no nivel de uso por parte do alumnado no seu
entorno ou no centro (arredor do 50%) e sobre todo nas actividades de lecer (35%).
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● Implicación do centro cara o mundo dixital:
A) Centro Abalar nos cursos de 5º, 6º EP e 1º e 2º ESO dende o ano 2010.
B) Centro Edixgal en 6º EP e 1º ESO dende o ano 2018, ampliándose no curso actual a 5º

EP e toda a etapa de ESO.
C) Introdución as tablets no eido educativo co proxecto Snappet no curso de 2º e 3º de EP.
D) Centro piloto do programa de Observ-acción onde se fixo un traballo colaborativo con

mestres e mestras doutras comunidades.
E) Participación en programas de innovación educativa como “Radio na biblio”.
F) Participación  durantes  dous  cursos  no  Programa  de  Introdución  á  robótica  en

educación primaria.
G) Participación no programa “Digicraft no teu cole” dende o curso pasado realizando

actividades relacionadas coa programación, intelixencia artificial, domótica, etc.

● O Plan Dixital dentro da Programación Xeral Anual.
O PD terase  en conta para  a  elaboración  da  programación  Xeral  Anual  do  curso  22/23 e  nas
programacións  didácticas  favorecendo  as  dinámicas  de  traballo  individual  e  colaborativo  no
alumnado, profesorado e familias. Do mesmo xeito, as necesidades do profesorado para o correcto
uso das TIC consideraranse primordiais dentro do PFPP do centro co fin de facilitar un bo uso dos
equipos  informáticos  e  das  aplicacións  así  como  os  riscos  e  vantaxes  da  tecnoloxía.  Tamén
aportará a información básica para a correcta organización da docencia e as coordinacións de
centro no ámbito dixital, o mantemento xeral dos equipos informáticos e para a planificación dos
cursos que participen no Proxecto E-Dixgal. 

1.3.  Breve xustificación do mesmo
O Plan Dixital susténtase sobre os seguintes documentos lexislativos

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación modificada pola
LO 3/2020, do 29 de decembro. 

● 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

● 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

● ORDE do 21 de abril de 2022 pola que se crea o programa de innovación educativa Polos
creativos  e  se  establece  o  procedemento  para  a  participación  dos  centros  docentes
públicos dependentes desta consellería.

● Resolución  do  2  de  marzo  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de  Educación  e  Formación
Profesional,  pola  que  se  convoca  a  selección  de  centros  para  participar  no  proxecto
Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23.
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1.4 Proceso de elaboración
Para  a  elaboración  deste  documento o  Equipo  de Dinamización  do  Plan  Dixital  realizou  unha
análise das características do centro no eido dixital a través de diversas ferramentas (Informe
SELFIE,  Test CDD, análise DAFO).  A partir  dos datos  obtidos  elaboráronse uns obxectivos  que
pretenden favorecer o nivel de competencia dixital do propio centro, dos e das docentes así como
do alumnado e as súas familias. Durante este proceso, o equipo de reuniuse en diversas ocasións
para a elaboración conxunta deste documento. Ademais,  contou co apoio do Grupo ADIX 2 de
Santiago  de  Compostela  que  foi  o  encargado  da  formación  académica  e  que  facilitou  a
documentación necesaria a través da aula virtual de traballo e da plataforma AGUEIRO.

2. Situación de partida
2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
A) Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro: conectividade, infraestruturas

de voz e de datos (conexións cableadas e sen fíos).
● Conectividade: o centro contou ata este curso académico con conexión wifi de banda

ancha (400 mb) unha vez foi incluído no programa “Escuelas Conectadas”. Durante este
curso a nova empresa de telefonía adxudicataria do servizo estableceu unha conexión
mediante  fibra  óptica.  A  totalidade  das  dependencias  contan  con  tomas  de  datos
cableadas e existen 12 puntos wifi repartidos polo centro que dan servizo a todas as
dependencias.

● Infraestrutura  de  voz:  o  centro  ten  a  súa  disposición  8  equipos  de  telefonía  nas
dependencias de administración, cociña e Departamento de Orientación.

B) Equipamento dispoñible e identificación dos usos segundo as seguintes categorías:   
● Aulas dixitalizadas: 30 (PDI, proxector e equipo informático)
● Proxecto E-Dixgal: 12 aulas (dende 5º de EP ata 4º de ESO).
● Equipos de xestión e administración: 5
● Uso  na  biblioteca:  2  equipos  informáticos  para  xestión  de  catálogo  de  libros,  6

portátiles para consulta por parte do alumnado, 1 impresora de inxección de tinta e 1
proxector con pantalla.

● Equipos para uso nas salas de profesorado e departamentos: 10 (5 equipos obsoletos) 
● Equipos ultraportátiles para aula móbil: 0
● Aulas de informática:  1  aula de informática dixitalizada (24 equipos  de sobremesa).

Habilitouse un pequeno espazo como segunda aula de informática con 16 equipos (8
sobremesa, 8 portátiles) con bastante antigüidade.

● Dotacións para proxectos específicos: 16 kits para combater a fenda dixital (COVID-19),
material  específico  proxecto  “DIGICRAFT  en  tu  cole”,  material  adquirido  para  o
programa “Radio na biblio”.

● Servizos dixitais educativos: servizos corporativos ou non corporativos que facilitan a
xestión docente: páxina web do centro, app Android “CPI Vedra” (notificacións e avisos
das  noticias  da páxina  principal  da web do centro),  aula virtual,  Agueiro,  E-Dixgal,
espazoAbalar, Abalarmóbil, dominio google “cpivedra.com”, Google Workspace.

● Xestión  do  mantemento  do  equipamento  do  centro:  o  equipamento  aportado  pola
administración  é  mantido  e  atendido  pola  mesma  administración.  O  resto  do
equipamento  adquirido  polo  centro  conta  co  mantemento  do  Equipo  TIC  e  dunha
empresa externa de asistencia semanal.
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● Enlaces  a  protocolos  do  centro  relacionados  coas  TIC  (Plan  de  continxencia,  aula
virtual e aulas telemáticas):
- http://www.edu.xunta.gal/centros/cpidevedra/aulavirtual/  
- http://www.edu.xunta.gal/centros/cpidevedra/system/files/Plan%20de  

%20continxencia%202021_2022.pdf
- https://sites.google.com/cpivedra.com/plan-de-continxencia-cpi-pluri/inicio  

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO

Autoavaliación SELFIE: 

Áreas Grupos
Ensinanzas
Infantil/Primaria Eso

A -Liderado
Equipo Direct. 4,3 4,3
Profesorado 4,2 4,2
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 3,3 3,8
Profesorado 3,7 3,4
Alumnado 4,2 3,1

C-  Infraestruturas  e
Equipos

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

D-  Desenvolvemento
profesional continuo

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

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

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

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 4,2 3,4
Profesorado 3,9 3,5
Alumnado 3,7 3,4

G- Prácticas de avaliación
Equipo Direct. 3,6 3,2
Profesorado 3,4 3,2
Alumnado 3,3

H-  Competencias  dixitais
do alumnado

Equipo Direct. 4,3 4,1
Profesorado 4,1 3,9
Alumnado 4,1 3,6

Test CDD: 

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

N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 26 34 76,5%
PROVISIONAL 4 5 80%
INTERINO 7 7 100%
SUBSTITUTO 5 5 100%
DESPRAZADO 1 2 50%

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

81,9 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
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INF. 70,2 Integrador/a (B1) 66,2 Integrador/a (B1)
ESO 85,2 Integrador/a (B1) 79,7 Integrador/a (B1)
PRI. 85,5 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

A2 15
34,9%

B1 19 44,2

B2 4 9,3

C1 5 11,6

C2 0

TOTAL 43 100%

.

2.3. Análise DAFO

A partir  do  Informe  SELFIE,  Test  CDD e  outras  fontes  elaborouse  unha análise  DAFO que
permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a  creación  das liñas
fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
CA
TE
GO
RÍA
S

INFRAESTRUTURAS-
EQUIPAMENTO

O centro facilita o acceso a Internet no proceso
de  ensino-aprendizaxe  tanto  ao  profesorado
como ao alumnado.

Insuficiente política de protección de datos.

PERSOAL DOCENTE

O persoal docente busca, emprega e comparte
recursos dixitais  en liña, tanto co profesorado
coma co alumnado. 

Escasa reflexión sobre o uso das TIC entre o
profesorado e otras entidades

Baixa  elaboración  de  proxectos
interdisciplinares  para  o  alumnado
empregando  tecnoloxías  dixitais  así  como
escaso  traballo  colaborativo  entre  o  persoal
docente. 

PERSOAL  NON
DOCENTE

ALUMNADO

FAMILIAS
Alto nivel de apoio das familias en relación ao
eido dixital.

OFERTA

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

Dende  o  equipo  directivo  apóiase  ao
profesorado para que explore novas formas de
ensino en relación coa tecnoloxía dixital. 

O  profesorado  non  emprega  as  ferramentas
dixitais  dispoñibles  para  a  avalación  e
autoavaliación do alumnado.
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EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE
GO
RÍA
S

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Dende  a  administración  educativa  facilítase  o
acceso  a  Internet  para  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe.

Efiiciente  servizo  técnico  dentro  do  programa
E-Dixgal.

Amplia  oferta de  programas inculados  as  TIC
(E-Dixgal, Digicraft, Robótica…)

Necesidade  de  mellora  e  optimización  da
infraestructura  dixital  do  centro  (armarios
RACK, tomas RJ45…)

LEXISLACIÓN
Escasa normativa e formación do profesorado
en relación á protección de datos.

CONTORNA

ANPA

A ANPA non promove o suficiente a formación
en  novas  tecnoloxías  (codificación,
programación…)  así  como no uso responsable
das mesmas.

OUTRAS ENTIDADES

Apoio  e  colaboración  por  parte  das  entidades
locais en actividades e proxectos que inclúen as
novas tecnoloxías

3. Plan de Acción
O Plan de Acción analiza os recursos materiais e humanos no momento de elaboración do Plan
Dixital.
Os obxectivos teñen en conta os recursos dispoñibles e a evolución constante dos mesmos grazas
a actualización da oferta.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións
Os obxectivos atópanse contextualizados en áreas de mellora que toman como referencia o marco
DigCompOrg. Ao mesmo tempo, achégase información sobre os indicadores de partida e chegada
para a súa consecución, así como, os responsables que guiarán o proceso.
Para cada obxectivo cumpriméntase unha táboa que recolle esta información. A mesma táboa
empregarase para facer o seguimento de cada obxectivo na fase de avaliación do Plan .
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo
Área/s de mellora: Prácticas de avaliación (G)
OBXECTIVO 1: Promover o emprego das ferramentas dixitais para a avaliación  e autoavaliación do alumnado. Acadado

Responsable: Equipo Directivo e coordinador/a TIC. Non
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Porcentaxe do profesorado que empregou ferramentas dixitais para a avaliación (Instrumento: cuestionario)

Valor de partida: 20% profesorado cursos E-Dixgal

Valor previsto e data: 80% do profesorado cursos E-Dixgal Curso: 22/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA  PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1:  Solicitar  un  PFPP  para  a
mellora na avaliación e cualificación
en entornos dixitais

Equipo directivo
Coordinador/a  de
formación en centro

01/09/22-31/10/22 Convocatoria PFPP

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2:  Constituír  un  GT
interdisciplinar para realizar postas
en  común  sobre  as  vantaxes  da
avaliación dixital e a importancia de
fomentar  a  competencia  dixital  no
alumnado e profesorado.

Coordinador/a TIC
Profesorado  do
centro

01/11/22 - 31/05/23

Aula virtual
Espazo de traballo común
Equipamento  informático
(ordenadores)
Ferramentas  de  avaliación
diversas

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.3:  Implementar  as  estratexias
traballadas  na  práctica  educativa
diaria.

Coordinador/a TIC
Profesorado  do
centro

2º e 3º Trimestre

Equipamento informático
Ferramentas  de  avaliación
diversas

Realizada

Aprazada

Pendente

Área/s de mellora: Pedagoxía (F)
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OBXECTIVO 2: Fomentar actividades con recursos dixitais que favorezan a aprendizaxe conxunta, a creatividade e a iniciativa
persoal.

Acadado

Responsable: Equipo de dinamización do Plan Dixital Non
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Grao de implicación do alumnado e profesorado participante no proxecto “Polos Creativos”. (Instrumento: Cuestionario)

Valor de partida: Non aplica (sen datos previos)

Valor previsto e data: Mínimo de 4 proxectos realizados co alumnado. Cursos: 21-22/23-24

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA  PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO2.1:  Participar  no  programa  de
innovación Polos Creativos

CAFI
Consello Escolar
Equipo directivo

30/06/22

Solicitude proxecto (Profesorado
participante,  proxecto,  espazos,
alumnado,  análise  DAFO,
equipamento)

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.2:  Solicitude  de  cursos  de
formación entre o profesorado para
levar  a  cabo  as  actividades
propostas  no  proxecto  Polos
Creativos

Equipo  de
dinamización  do
Plan Dixital
Coordinador/a
formación en centro

01/09/22-31/10/22

Equipamento informático
Aula Virtual
Proxecto  de  Formación  en
Centro

Realizada

Aprazada

Pendente

AO2.3:  Fomentar no profesorado a
creación  de  actividades  e/  ou
obradoiros  sobre  aprendizaxe
dixital:  robótica,  programación,
intelixencia artificial,  impresión 3D
e realidade virtual.

Equipo  de
dinamización  do
Plan Dixital
Profesorado  do
centro

30/06/24
Equipamento  informático
(ordenadores,  impresoras  3D,
robots, gafas VR…)

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Liderado (A)

OBXECTIVO 3: Promover a comunicación entre o profesorado das ferramenta AbalarPro e do EspazoAbalar.
Acadado

Responsable: Equipo directivo e coordinador/a TIC Non
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:
Porcentaxe de titores que empregan AbalarPro e EspazoAbalar (Instrumento: Enquisa)

Valor de partida: 20% dos titores/as

Valor previsto e data: 90% dos titores/as Curso: 22/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA  PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO3.1:  Crear  un  grupo  de  traballo
encargado  da  formación  e  da
mentorización  sobre  os  programas
AbalarPro e EspazoAbalar

Equipo directivo
Coordinador  de
formación en centro

10/01/22

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.2:  Fomentar  a  titorización
entre iguais para formar as persoas
titoras nas ferramentas AbalarPro e
EspazoAbalar

Profesorado  do
grupo de traballo

22/12/22
Dispositivos móbiles
Ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.3: Potenciar o uso de AbalarPro
mediante  o  envío  de  notificacións
periódicas

Persoas titoras 22/06/23 Dispositivos móbiles

Realizada

Aprazada

Pendente

AO3.4:  Emprego  da  ferramenta
EspazoAbalar  para  a  creación  de
informes sobre o alumnado

Persoas titoras 22/06/23 Ordenadores

Realizada

Aprazada

Pendente
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Área/s de mellora: Infraestructuras e equipos (C)
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OBXECTIVO 4: Reorganizar a rede interna de datos do centro para a mellora da conexión (armarios RACK) Acadado

Responsable: Equipo directivo e coordinador/a TIC Non
acadado

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO: Grao de satisfacción do profesorado e alumnado coa conexión á rede (Instrumento: Enquisa)

Valor de partida: 60% de satisfacción coa conexión a rede (profesorado e alumnado)

Valor previsto e data: 90% de satisfacción coa conexión á rede (profesorado e alumnado) Curso: 22/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA  PREVISTA
FIN RECURSOS NECESARIOS

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO4.1:  Solicitar  a  reubicación  e
unificación dos RACK nunha mesma
zona.

AMTEGA
Equipo directivo

30/06/22

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.2: Reubicar e unificar RACK AMTEGA
Coordinador/a TIC

30/06/23

Realizada

Aprazada

Pendente

AO4.3: Redistribuír e optimizar o uso do
equipamento informático

Coordinador/a TIC
Equipo Directivo

30/06/23 Equipamento informático

Realizada

Aprazada

Pendente
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3.2. Necesidades  de  equipamento  e  de  infraestruturas
tecnolóxicas
a) A rede de datos (cableado) do centro foi realizada en diversas fases polo que se atopa

espallada en 5 armarios RACK nos distintos edificios. Este feito reduce a velocidade de
conexión en función das dependencias.
O  armario RACK nº 2 atópase situado na dependencia de secretaría e administración,
colocado sobre o posto de traballo do persoal, con emisión de fortes sons (ventiladores,
switch…) o que afecta a saúde laboral dos traballadores/as. 
Por  esta razón,  solicítase   a  revisión e  unificación  da rede no armario  RACK nº1  de
recente instalación pola AMTEGA nunha nova dependencia apropiada para tal efecto.

b) As tomas de conexión (Switch) das diferentes aulas atópanse parcialmente actividadas,
incluíndo algunhas nas que non funcionan ningunha delas. Por este motivo, solicítase a
activación das mesmas para a mellora da conectividade no centro. 

4. Avaliación do plan
O  procedemento  de  seguimento  do  desenvolvemento  do  plan  e  da  consecución  de
obxectivos terá en conta dous tipos de avaliacións:

- No contexto da avaliación procesual, a valoración do plan será como mínimo unha
vez ao trimestre coincidindo coa avaliación da PXA nos meses de xaneiro, abril  e
xuño.  Realizarase a través dun cadro  de nivel de consecución dos obxectivos.  Os
aspectos a ter en conta 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.

5. Difusión do plan
En relación a difusión do PD informarase ao Consello Escolar e o Claustro co fin de facilitar
o  seu  coñecemento e  consulta  de  dito  documento. Por  outra  banda,  será  publicado  na
páxina web e na app do centro para a consulta por parte das familias e resto da comunidade
educativa.  Esta  información  será  trasladada  a  través   dunha  mensaxe  empregando  o
EspazoAbalar
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