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1. Introdución 

O plan dixital do CPI Plurilingüe Tino Grandío é un instrumento de planificación 

integrado no Proxecto Educativo que busca fundamentalmente o desenvolvemento do 

tratamento da información e competencia dixital e a integración das TIC como ferramenta 

didáctica nos procesos de ensinanza-aprendizaxe. Debe ser o instrumento que adecúe e 

facilite o uso dos medios dixitais no proceso de ensinanza-aprendizaxe, entendido desde o 

obxectivo do desenvolvemento pleno e integral do alumno. 

Para isto, é fundamental dar un enfoque de centro ao uso dos recursos pedagóxicos 

dixitais, aproveitando as posibilidades e recursos dispoñibles, de modo que se converta nun 

proxecto compartido para os membros da comunidade educativa, que teña coherencia e que 

guíe o uso das tecnoloxías. Este plan, está concibido como un documento vivo que contén os 

acordos acadados no centro con respecto aos obxectivos xerais do plan, as estratexias de 

dinamización e xestión dos recursos tecnolóxicos e a inclusión das TIC nas diferentes 

concrecións curriculares. Supón un compromiso por parte de toda a comunidade educativa, 

cada un, na medida das súas posibilidades e co seu nivel de formación. 

● Contexto do Plan Dixital no centro 

O CPI Plurilingüe Tino Grandío atópase na capitalidade do Concello de Guntín. Desde o punto 

de vista físico, Guntín é un concello, de 156 km² e comprende 32 parroquias. Limita ao norte 

con Friol e Lugo, ao sur con Portomarín, ao leste co Corgo e co Páramo, e ao oeste con 

Monterroso e Palas de Rei. Está situado a 19 km da capital provincial, coa que se comunica a 

través da N540. Está situado a uns 550 m de altitude, na planicie lucense. Sitúase no val do 

curso alto do río Miño, que fai de fronteira polo leste. O río Ferreira fai de límite con Palas de 

Rei e Portomarín, e a el vai desembocar o río Lavadoiro. Outro afluente do Miño é o río 

Colmeiro. Todos estes cursos permiten a pesca fluvial. O mosteiro de Santa María de Ferreira 

de Pallares foi declarado Ben de Interese Cultural o 1 de xuño de 1979. Outros monumentos 

con esta declaración son o castelo de Besgo, a torre de Francos, a fortaleza da Mota e a torre 

de Santa Euxea, que obtiveron esta declaración o 17 de outubro de 1994. No concello 

destaca o sector primario. Ten 2.000 ha. de prados naturais e pasteiros, máis de 4.000 de 

terras de labranza (destacando o pemento, centeo, pataca, millo e nabo), e unhas 9.000 de 

uso forestal (carballo, castiñeiro, piñeiro do país e pequenos grupos de freixos, bidueiros, e 

cerdeiras). 



 

Unha das oportunidades prioritarias para que as TIC axuden non desenvolvemento e para 

aumentar a inclusión dixital é a introdución destas en zonas rurais. 

Dadas as características do noso centro, obsérvase que é importante crear espazos para a 

inclusión das TIC nas zonas rurais debido a que permiten mellorar a aprendizaxe, ademais de 

permitir desenvolver o interese para que realicen buscas e selección de información para a 

mellora dos seus coñecementos.O profesorado é parte fundamental para a inclusión destas 

ferramentas, xa que deben desenvolver as competencias dixitaisdo alumnado, e ser guía para 

que teñan un asesoramento e aprendan a empregalas co fin de investigar e mellorar os seus 

coñecementos. 

Débese promover que os docentes empreguen as ferramentas para facilitar ao a aprendizaxe 

do alumnado, e dar prioridade ao seu uso, para que o alumnado mellore e adquira 

coñecementos teóricos e prácticos que lle axudarán no seu día a día. 

O alumnado que en idades temperás recibe coñecemento a través das novas tecnoloxías, 

mostra un interese diferente, e presenta un pensamento máis acorde á realidade e 

desenvolve habilidades que lle permiten interactuar e adaptarse ao seu ambiente social, 

favorecendo a súa inclusión. 

● Breve xustificación do mesmo 

O uso da tecnoloxía nas diversas prácticas que teñen lugar nun centro escolar, desde as 

relacionadas coas cuestións organizativas, ata as propias dos procesos de ensinanza e 

aprendizaxe é xa inevitable. 

 

Os centros educativos teñen a necesidade de revisar as súas estratexias co obxectivo de 

mellorar a súa capacidade para promover a innovación e sacar o máximo partido das 

tecnoloxías da información e comunicación, e dos recursos educativos dixitais. 

Con este plan, preténdese: 

- Avaliar a situación do centro educativo con relación ao uso da innovación e as TIC. 

- Recoñecer o Plan Dixital como un recurso clave para a planificación da estratexia do 

centro. 

- Transformar o centro educativo nunha organización dixitalmente competente. 

 

Por outra parte, os centros educativos forman parte dun mundo en cambio permanente e 

dunha sociedade e mercado laboral cada vez máis dixitalizado e, por esa razón, os centros 



 

educativos deben dar respostas a esas necesidades e demandas da sociedade e mercado 

laboral para poder formar cidadáns de futuro coas competencias necesarias para 

desenvolverse nun contorno dixitalizado.  

2. Situación de partida 

2.1. Análise da situación do centro respecto do uso das tecnoloxías 

dixitais: 

A análise inicial, realizarase tendo en conta os seguintes aspectos: 

- Análise da situación actual. 

- Análise dos recursos do alumnado. 

- Análise da infraestrutura, recursos e estado do centro. 

- Análise da competencia dixital do centro (alumnado, profesorado e membros 

do equipo directivo) coa ferramenta SELFIE. 

- Análise DAFO. 

 

 A pandemia provocada polo SARS-CoV-2 acelerou a aposta pola ensinanza dixital dos 

centros educativos. Desde marzo de 2020, os centros tivemos que realizar unha actuación de 

emerxencia non planificada para resolver a grave situación de confinamento. 

Despois deste tempo, a situación actual é a seguinte: 

● Aspectos positivos 

○ Concienciación da necesidade da implantación de ferramentas dixitais para o 

contorno educativo. 

○ Mellora das competencias dixitais do profesorado e do alumnado. 

● Aspectos negativos 

○ Necesidade do profesorado e do alumnado de formación con ferramentas 

dixitais. 

○ Falta de recursos do alumnado en maior medida e do profesorado. 

○ Necesidade dunha planificación ante futuros contratempos. 

 



 

2.1.1. Infraestrutura: equipamento tecnolóxico, conectividade, plataformas e 

servizos dixitais, mantemento dispoñibles, entre outras. 

O CPI Plurilingüe Tino Grandío dispón nas súas instalacións de diversos recursos 

dixitais á disposición do profesorado e do alumnado. 

●  Aulas de informática e ordenadores nas aulas 

  O centro dispón dunha aula de informática con 16 ordenadores. Ademais forma 

parte do proxecto E-Dixgal, mediante o cal ten á súa disposición ordenadores 

portátiles para todo o alumnado de:  

○ 5º e 6º de Primaria 

○ 1º, 2º, 3º e 4º de Secundaria 

  A todo isto debemos engadir que as aulas de referencia dos grupos contan cun 

ordenador en exclusiva (non así as de desdobres da ESO), ademais contamos tamén 

con 3 ordenadores de sobremesa na sala de profesorado e todo o profesorado que 

forma parte do proxecto E-Dixgal conta cun portátil. 

● Software 

  En todos os ordenadores están instalado os paquetes de software 

recomendados pola Xunta. 

● Proxectores 

  Contamos con proxector na aula de usos múltiples, na biblioteca e nalgunha 

outra aula específica. 

● Taboleiro dixital 

  Todas as aulas contan con taboleiro dixital. 

● Unha Webcam 

● Televisor Táctil 

● Tabletas 

O centro conta con dúas tabletas xestionadas polo departamento de 

Tecnoloxía. 



 

● Conexión Wifi 

  En calquera punto das instalacións do centro é posible a conexión a internet 

mediante conexión wifi, agás no ximnasio e pavillón. 

● Outros dispositivos 

O centro conta cunha mesa de mesturas, 4 altofalantes, micros inarámicos e 

dous micros omnidireccionais. 

● Plataformas de uso habitual 

○ Páxina web do centro 

○ Aula virtual 

○ E-Dixgal 

○ Abalar 

○ Blog da biblioteca 

○ Facebook 

○ Instagram 

2.1.2. Liderado e gobernanza (protocolos do centro, aspectos organizativos, 

procesos de comunicación) 

Os protocolos do centro atópanse recollidos tanto no PEC como nas NOF. En canto 

aos procesos de comunicación, detállanse a continuación: 

● No caso do profesorado, a comunicación realízase en persoa e para as 

convocatorias de Claustro, CCP e Consello Escolar a través de correo 

electrónico. 

● No caso das nais e pais do centro, a comunicación realízase na súa 

maioría empregando a aplicación ABALAR MÓBIL, tanto para 

comunicacións individuais como colectivas. 

● No caso do persoal non docente emprégase o correo electrónico. 

 

2.1.3. Funcións e responsabilidades 

A continuación, amósase unha táboa cos docentes e as principais funcións e 

responsabilidades que está a desenvolver. 

 



 

DOCENTE FUNCIÓN E RESPONSABILIDADE 

García Bello, Anxo Coordinador  Abalar de centro 

Pérez Vijande, María Belén Coordinadora da Sección Bilingüe 

Quiroga Fernández, María Pilar Coordinadora da Sección Bilingüe 

Arias Castro, Ana Coordinadora da Sección Bilingüe 

Arias Castro, Ana Coordinadora de Auxiliares de conversa 

Vila Pardellas, Vanesa Coordinadora de Ciclo de educación infantil 

Iglesias Otero, Luis Alfonso Coordinador de equipo de dinamización da lingua galega 

de la Fuente Cobas, María Belén Coordinadora de Formación do Profesorado 

Pérez Vijande, María Belén Coordinadora do programa plurilingüe 

García Bello, Anxo Coordinador E-dixgal 

Díaz Fernández, Jose Luis Director 

Abuín Gómez, Patricia 
Responsable/Coordinador de equipo de actividades 

complementarias e extraescolares 

Otero Vázquez, Olalla Secretarioa 

Vila Pardellas, Vanesa Xefa de estudos de primaria 

Arias Castro, Ana Xefa de estudos de secundaria 

2.1.4. Procesos de ensino e avaliación 

A día de hoxe, non é maioritario o emprego das  TIC no proceso de ensinanza, aínda 

que contamos con 6 cursos que se atopan dentro do programa E-Dixgal. 

Por outra banda, se no proceso de ensinanza o emprego das TIC non é maioritario, no 

de avaliación aínda temos que baixar considerablemente a porcentaxe, xa que moi poucos 

docentes empregan as TICs. 

De todas maneiras, este aspecto concreto queda ben reflectido no apartado 2.2. 

Autoavaliación SELFIE. 



 

2.1.5. Procesos formativos en competencia dixital docente 

Actualmente o centro non se atopa inmerso en ningún proceso formativo en 

competencia dixital docente, é posible que algún dos docentes estea realizando algún curso 

con esta temática, pero non estaría coordinada desde centro.  

En todo caso, en anos anteriores o centro estivo mergullado nun proceso formativo en 

competencia dixital docente. 

2.1.6. Mapa de activos: recursos, persoas, institucións e/ou administracións que 

poidan contribuír aos obxectivos do plan 

A) Humanos:  

● O propio alumnado do Centro.   

● Claustro de Profesorado.   

● Persoal non docente.   

● Colaboradores do Comedor Escolar.   

● Xunta de delegados/as.   

● Equipos de Ciclo.   

● Outros equipos de traballo.   

● Departamentos.   

● Titorías.   

● Familias.  

● ANPA. 

B) Materiais:  

● PEC   

● NOF   

● PXA.   

● Protocolo do Comedor e Plan de Actividades do mesmo.   

● Protocolos proporcionados pola Consellería (acoso escolar, absentismo, 

etc.)   

● Plan de mellora das bibliotecas escolares   

● Proxecto de Convivencia Escolar   

● Plan de Normalización Lingüística   

● Plan de Actividades Extraescolares e Complementarias  



 

C) SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:  

● Transporte 

● Comedor  

● Actividades extraescolares. 

 

2.2. Auto avaliación SELFIE 

A Comisión Europea desenvolveu a ferramenta de auto avaliación SELFIE, dispoñible 

de forma gratuíta para todos os centros educativos, que lles permite obter en liña un informe 

de auto avaliación do centro (Informe SELFIE).  

Esta ferramenta organiza a información segundo os bloques ou áreas que recolle o 

informe resultado da realización da auto avaliación: 

- Liderado. 

- Colaboración e redes. 

- Infraestrutura e equipos. 

- Desenvolvemento profesional continuo. 

- Pedagoxía: apoios e recursos. 

- Pedagoxía: implementación na aula. 

- Prácticas de avaliación. 

- Competencias dixitais do alumnado. 

Durante o primeiro trimestre do curso 2021/2022 realizouse o cuestionario SELFIE no noso 

centro, obtendo os seguintes resultados que se amosan a continuación de maneira resumida: 

 

Participación 

 



 

Resumo das áreas

 

 

 



 

Resultados por área 

● Liderado 

 

● Colaboración e redes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Infraestrutura e equipos 

 

● Desenvolvemento profesional continuo 

 

 

 

 

 



 

● Pedagoxía: apoios e recursos 

 

● Pedagoxía: implementación na aula 

 

 

 

 



 

● Prácticas de avaliación 

 

● Competencias dixitais do alumnado 

 

 

 



 

2.3. Análise DAFO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Plan de acción 

3.1. Obxectivos 

3.2. Actuacións 

 

 

 

 

 

 



 

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo 
“Área/s de mellora”:   LIDERADO (A) 

1. OBXECTIVO : 
Establecer canles de colaboración entre os docentes das distintas etapas educativas para compartir  estratexias, recursos e ferramentas dixitais  
que favorezan o ensino mixto. 

 Acadado  

              RESPONSABLE: Xefaturas de estudos Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  % de docentes das distintas etapas educativas que usaron as ferramentas dixitais compartidas (aula virtual, páxina web, edixgal, espazo abalar, …) 

Valor de partida  O 20% dos docentes emprega ferramentas dixitais 

Valor previsto e data  O 50% dos docentes emprega ferramentas dixitais 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN  

 
RESPONSABLES  

 
DATA PREVISTA FIN  

 
RECURSOS NECESARIOS  

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN  ESTADO  

AO1.1: Creación da figura dun 
dinamizador do ensino mixto, (un para 
Primaria e un para a ESO) que formen 
parte do equipo do Plan Dixital. 

Xefaturas de estudos 
Dinamizadores de Primaria 
e ESO 

15/10/2022 

Plantilla do profesorado actualizada 
Acta da reunión do equipo do Plan 
Dixital onde se fixeron os dous 
nomeamentos 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Creación dun foro dentro da 
aula virtual do centro para intercambio 
de experiencias e ferramentas por 
parte de todos os docentes. 

Administrador da Aula 
Virtual 

20/10/2022 
Aula Virtual 
Credenciais de todos os docentes 
postas ao día 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

  

AO1.3: Cifrar a participación no foro Coordenador do PDC 22/12/2022 Foro na Aula virtual  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 



 

 

“Área/s de mellora”:  INFRAESTRUCTURA E EQUIPOS (C) 

1. OBXECTIVO : 
Crear un protocolo claro sobre o uso e tratamento dos datos no centro educativo, dándoo a coñecer a toda a comunidade educativa, así como 
crear a figura do Delegado de Protección de Datos (DPC) 

 Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo Directivo Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  % de coñecemento por parte da comunidade educativa do uso e tratamento de datos, e a súa protección. Enquisa Final 

Valor de partida  15 % de coñecemento por parte da comunidade educativa 

Valor previsto e data  50 % de coñecemento por parte da comunidade educativa 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN  

 
RESPONSABLES  

 
DATA PREVISTA FIN  

 
RECURSOS NECESARIOS  

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO ( 

CO1.1: Nomear un delegado de 
protección de datos (DPD) por parte do 
claustro, ou polo equipo directivo, no 
seu caso. 

Claustro 30/09/2022 
Voluntarios ou designación polo 
director dun membro do claustro, 
nunha reunión do mesmo. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

CO1.2: Informar ás familias e ao 
alumnado da ESO da existencia da 
figura do DPC e das súas funcións 
respecto ao tratamento dos datos do 
alumnado. 

Equipo directivo e DPC 30/10/2022 
Nas reunión do inicio de curso coas 
familias 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

CO1.3: Elaborar un folleto informativo 
para as familias e para o alumnado 
sobre o uso dos seus datos e os seus 
dereitos ao respecto (acceso, 
rectificación, supresión, oposición…) 

DPC e Equipo Directivo 30/11/2022 
Imprimir folletos e colgalos tamén nas 
redes do centro. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

 

 

 

 



 

“Área/s de mellora”: COLABORACIÓN E REDES (B) 

1. OBXECTIVO (: 
Debater sobre o uso da tecnoloxía entre o profesorado e co alumnado, favorecendo a creación das condicións necesarias para un correcto e 
asisado uso das mesmas  Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo e claustro Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  Inclusión de puntos sobre o uso da tecnoloxía nas CCP do centro no curso 2022/2023 

Valor de partida  Ausencia de presenza ou puntual nas actas de CCP 

Valor previsto e data  Inclusión de temas sobre o uso da tecnoloxía dúas veces por trimestre Fin do curso 2022/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN  

 
RESPONSABLES  

 
DATA PREVISTA FIN  

 
RECURSOS NECESARIOS  

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN  ESTADO  

B.1.1.: Análise do número de puntos de 
temática tecnolóxica nas CCP do curso 
2021/2022 

Equipo directivo Fin de curso 2021/2022 Actas CCP curso 2021/2022  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

B.1.2.: Crear una estratexia dixital, 
incluíndo propostas de reflexión e 
actuación nas ordes do día das CCP 

Equipo directivo 
Coordinador TIC 

Curso 2022/2023 
Orde do día das CCP do curso 
2022/2023 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

B.1.3.: Análise das conclusións sobre as 
estratexias dixitais desenvoltas nas CCP 

Equipo directivo e 
coordinador TIC 

Maio / xuño 2023 Actas das CCP co curso 2022/2023  

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

“Área/s de mellora”: DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO (D) 

2.OBXECTIVO : 
Crear as condicións idóneas para que xermole entre o profesorado a necesidade dun desenvolvemento profesional continuo, intentando cubrir a 
maioría das necesidades creadas 

 Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  Porcentaxe de profesorado que expresa as súa necesidades 

Valor de partida  20% 

Valor previsto e data  60% Fin de curso 2022/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN  

 
RESPONSABLES  

 
DATA PREVISTA FIN  

 
RECURSOS NECESARIOS  

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN  ESTADO  

D.1.1.: Detección cualitativa das 
necesidades en DPC. 

Equipo directivo  30 de xuño de 2022 

Formulario en liña recollendo os 
aspectos nos que o profesorado 
percibe a necesidade dunha maior 
formación. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

D.1.2.: Elaboración dun calendario de 
actuación (en función das necesidades 
detectadas). 

Equipo directivo  30 de xuño de 2022 
Programación para afrontar esas 
necesidades no curso 2022/2023 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

D.1.3.: Organización de formación 
profesional continua enfocada ás 
necesidades detectadas. 

Equipo directivo  20 de outubro de 2022 
A convocatoria do PFPP en FPROFE 
CFR 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

  



 

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA. APOIOS E RECURSOS (E) 

1. OBXECTIVO : 
Crear as condicións favorables para que todo o profesorado adquira as competencias necesarias para o uso de contornos virtuais de aprendizaxe, 
así como na creación de recursos  dixitais para reforzar e mellorar a aprendizaxe do alumnado. 

 Acadado  

              RESPONSABLE: Equipo directivo, coordinador TIC, claustro Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  % de docentes que usan os contornos  virtuais  e que crean recursos dixitais 

Valor de partida  15 % usan os entornos virtuais  e  crean recursos dixitais 

Valor previsto e data  40 % usan os entornos virtuais  e  crean recursos dixitais 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN  

 
RESPONSABLES  

 
DATA PREVISTA FIN  

 
RECURSOS NECESARIOS  

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO ( 

EO1.1: Creación dun grupo de traballo 
no que se integrará o coordinador TIC 
para dar a coñecer ao resto do 
profesorado as posibilidades dos 
contornos virtuais de aprendizaxe 

Xefaturas de estudos e 
claustro 

30/10/2022 

Disponibilidade no horario das persoas 
responsables do grupo de traballo 
creado ad hoc e mesmo dos/das 
docentes que se involucren nesa 
labor(1 hora semanal) 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

EO1.2: Dar a coñecer ao resto do 
claustro os contornos virtuais á súa 
disposición, por parte do grupo de 
traballo 

Xefaturas de estudos de 
primaria e ESO,coordinador 
TIC, grupo de traballo 

20/12/2022 

-Aula virtual do Centro, espazo 
compartido (subirase un primeiro 
documento onde se especifiquen os 
entornos virtuais así como titorias para 
o seu uso) 

- -Aula virtual (Alta do profesorado no 
devandito espazo da aula virtual) 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

EO1.3: Escoller e dar a coñecer ao 
claustro un número determinado (+-4) 
de recursos dixitais adaptados ás 
distintas necesidades do profesorado. 

Xefaturas de estudos de 
primaria e ESO, coordinador 
TIC, grupo de traballo 

30/01/2023 
Aula virtual (Colocar olistado dos 
recursos escollidos, así como titoriais 
do seu uso e compartilos). 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

  



 

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA:APOIOS E RECURSOS (E) 

2. OBXECTIVO:  Creación de recursos por parte do profesorado para cubrir as lagoas detectadas  Acadado  

              RESPONSABLE: Coordinador TIC e profesorado de 5º  ata 4º ESO Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  Aumento no número de recursos elaborado para a plataforma EVA 

Valor de partida  10 

Valor previsto e data  45 Fin de curso 2022/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN  

 
RESPONSABLES  

 
DATA PREVISTA FIN  

 
RECURSOS NECESARIOS  

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN  ESTADO  
E.2.1.: Consulta ao profesorado sobre 
cursos con necesidade de materiais 
adicionais 

Equipo directivo  20 de setembro de 2022 
Formulario en liña recollendo 
información sobre os materiais propios 
creados para cursos Edixgal 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

E.2.2.: Detección dos cursos EVA con 
necesidades de materiais 
adicionais/específicos 

Equipo directivo  15 de decembro de 2022 

Formulario en liña recollendo 
información sobre a cantidade de 
materiais propios creados para cursos 
EVA Edixgal 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

E.2.3.: Posta en común sobre 
necesidades e solicitude de formación 
(se fose necesaria) 

Equipo directivo 
Profesorado 

15 de outubro de2022 

Reunión co profesorado (CCP) 
A convocatoria do PFPP en FPROFE / 
CFR 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

E.2.4.: Elaboración de materiais Profesorado Outubro 2022 / abril 2023 
Material informático do centro. 
Aula de informática. 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

E.2.5.:  Subida dos materiais 
elaborados á plataforma EVA-Edixgal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril / xuño 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma EVA-Edixgal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  



 

 

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

1. OBXECTIVO : 
Crear e, no seu caso, potenciar, o uso de tecnoloxías dixitais que favorezan a participación e reflexión do alumnado na súa aprendizaxe, así como 
realizar traballos cooperativos na rede, por parte do alumnado, que favorezan o coñecemento do seu propio traballo e o dos seus compañeiros 
(feedback) 

 Acadado  

              RESPONSABLE: Xefaturas de estudo e claustro Non acadado  

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO  % de uso das ferramentas dixitais 

Valor de partida  10 % de uso desas ferramentas 

Valor previsto e data  35 % de uso desas ferramentas 30/06/2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

 
DESCRICIÓN  

 
RESPONSABLES  

 
DATA PREVISTA FIN  

 
RECURSOS NECESARIOS  

SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO ( 

GO1.1: Dar a coñecer ao profesorado 
algunha destas ferramentas, como por 
exemplo EDpuzzle e Genially mediante 
acceso a titoriais accesibles na web. 

Xefaturas de estudo e 
coordenador TIC 

30/11/2022 

Buscar titoriais de uso das distintas 
ferramentas e colgar o seu enlace na 
aula virtual no espazo xa creado para 
máis fins 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

GO1.2 : Dar a coñecer ao alumnado, 
(por parte do profesorado) destas 
ferramentas (EDpuzzle e Genially ) 
mediante acceso a titoriais accesibles 
na web e prácticas na aula 

Profesorado 30/01/2023 
Introducir os titorias na aula virtual de 
cada curso ou en Edixgal 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  

GO1.3: Realizar traballos en grupo por 
parte do alumnado (traballo 
cooperativo) autoavaliando o seu 
traballo, así como o dos demais 

Profesorado 30/06/2023 
Ultraportátiles do alumnado, ou no seu 
defecto, aula de informática 

 

Realizada  

Aprazada  

Pendente  



  

3.3. Avaliación do plan 

● Avaliación procesual 

Consiste na valoración a través da recollida continua e sistemática de datos, do 

funcionamento do plan así como da súa eficacia ao longo dun período de tempo fixado para a 

consecución dunhas metas ou obxectivos. A avaliación procesual é de gran importancia 

dentro dunha concepción formativa da avaliación, porque permite tomar decisións de mellora 

sobre a marcha. 

Tendo en conta este marco referencial, o PDC estará sometido a una constante avaliación e 

revisión para cumprir coa súa función orientadora e reguladora. Así, unha vez ao trimestre, o 

equipo responsable do mesmo levará a cabo una xuntanza na que se valorará o cumprimento 

dos obxectivos propostos, tendo en conta o estado de execución de cada una das acción 

propostas, así como o resultado das mesmas. Esta análise pormenorizada traerá  como 

consecuencia a posibilidade de adecuar esas acción, ou mesmo modificalas, se é o caso, 

para, dese xeito acadar os obxectivos planeados 

 

● Avaliación final 

Unha vez feita a avaliación procesual coa correspondente adecuación das accións e 

obxectivos, chegaremos cara ao remate do curso  onde se levará a cabo unha avaliación final, 

empregando os seguintes instrumentos: 

- Enquisa en liña ao profesorado das distintas etapas, onde se reflectirá o grao de 

consecución individual de cada un dos obxectivos planeados . 

-Análise da inclusión de ferramentas dixitais no proceso de ensino-aprendizaxe. 

-Análise do cumprimento do Plan de protección de datos do centro. 

-Recollida das opinións do profesorado sobre a formación (cursos, titoriais...) e os 

instrumentos postos ao seu dispor. 

- Recollidos e analizados todos estes datos, elaborarase unha proposta de mellora e/ou 

modificación do plan ou dalgún obxectivo ou acción proposta. 

 

 

 

 

 



 

3.4. Difusión do plan 

A estratexia ou protocolo para a publicidade e difusión do plan dixital entre a 

comunidade educativa é a seguinte: 

● Información do Plan Dixital ao Claustro de profesorado. 

● Información do Plan Dixital ao Consello Escolar. 

● Información do Plan Dixital mediante mensaxería ABALAR a toda a 

comunidade educativa. 

● Publicación do Plan Dixital na Páxina web do centro, ao igual que nas redes. 

sociais do mesmo (Instagram e Facebook). 

 


