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1. Introdución 

1.1. Datos básicos do centro 

Nome: CPI Plurilingüe Virxe do Monte 

Dirección: Avda. Feira do Monte s/n. 27377 Cospeito. Lugo. 

Teléfono: 980.87.02.62 

Mail: cpi.virxemonte.cospeito@edu.xunta.gal 

Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/cpivirxemontecospeito/  

 

✓ ETAPAS EDUCATIVAS: 

Ed. Infantil; Ed. Primaria; Ed. Secundaria Obrigatoria 

 

✓ ALUMNADO E PROFESORADO: 

ALUMNADO:  

O total de alumnos escolarizados no presente curso 2021/2022  é de 224, sendo a súa 

distribución nas diferentes etapas como segue: 

         ALUMNADO GRUPOS 

E.Infantil                 49 3 

E. Primaria                100 6 

ESO                75 4 

 

DOCENTES: 30 profesores/as 

 

PERSOAL NON DOCENTE. 

O persoal non docente está composto por: 1 administrativa, 1 subalterno, 2 traballadoras da 

limpeza, 1 cociñeira e 3 axudantes de cociña. 

 

 

 

 

 

mailto:cpi.virxemonte.cospeito@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpivirxemontecospeito/
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 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. 

 TRANSPORTE: 

• Nº de alumnos e alumnas: 171 

• Nº de rutas: 8 

 COMEDOR: 

ED. INFANTIL    42 

ED. PRIMARIA          91  

E.S.O   57 

TOTAL ALUMNADO 190 

 

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

Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro : 

En canto á situación xeográfica e organizativa do centro , convén sinalar: 

• Está situado en Feira do Monte, capitalidade municipal dun concello que conta cunha 

poboación aproximada de 6000 habitantes distribuídos nas 20 parroquias que conforman o 

concello de Cospeito. 

• A base socioeconómica dos habitantes deste Concello é maioritariamente o sector 

agropecuario. Na capitalidade, os habitantes adícanse fundamentalmente ao sector servizos, 

e tamén existe algunha pequena industria do sector da construción e de maquinaria agrícola. 

• O nivel socieconómico e cultural das familias sitúase no ámbito medio-baixo, é de 

destacar as expectativas positivas respecto á labor educativa da escola e a colaboración que 

exercen con ela. 

• Na actualidade neste centro escolarízanse tódolos alumnos do concello, agás os 

dalgunhas parroquias: Muimenta, Momán, Bexán e Xustás. No caso de Muimenta, os 

alumnos/as de educación infantil e primaria acuden ao C.E.I.P. sito nesa localidade, e os 

rapaces das outras parroquias mencionadas acoden a Castro de Riberas de Lea, lugar onde 

están adscritas desde o ano 1983. 
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• Na etapa da E.S.O., o centro escolariza ao alumnado propio e algún procedente do 

C.E.I.P. de Muimenta, tamén  acude algún alumno/a do concello de Vilalba e Abadín, por 

proximidade xeográfica co centro. 

 

• Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo: 

A finalidade do noso centro é que o alumnado aprenda e se forme como individuo da 

sociedade onde vive. En consecuencia, a propia organización vai mellorando a través da súa 

práctica e da súa reflexión sobre esta, así como as relación que se establecen coa nosa 

contorna.  

O Plan Dixital ten que ser un instrumento que facilite o uso dos medios dixitais no proceso de 

ensino-aprendizaxe, entendido dende o obxectivo do desenvolvemento pleno e integral do 

alumnado. 

É fundamental dar un enfoque de centro ao uso dos recursos pedagóxicos dixitais, 

aproveitando as posibilidades e recursos dispoñibles, de forma que se converta nun proxecto 

compartido para os membros da comunidade educativa, para dar coherencia e guíe  ao uso 

das tecnoloxías. Será un instrumento que forme parte do Proxecto Educativo, o Proxecto de 

Dirección e na Programación  Xeral Anual (PXA). 

 

• Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23:  

Dende a Programación Xeral Anual impulsamos o uso das novas tecnoloxías dende as 

diferentes etapas educativas, con cursos de formación e plans de innovación para contribuír 

a un desenvolvemento dixital dende tódalas áreas e materias. 

O vindeiro curso reflexarase na PXA os obxectivos básicos que consideramos no Plan Dixital, 

impulsando dende cada departamento e equipo de coordinación a consecución dos mesmos. 

Recoñecer o PD como un recurso clave para a planificación da estratexia dixital da nosa 

organización educativa.  

Transformar o centro educativo nunha organización que aprende e dixitalmente competente, 

así como valorar as implicacións das organizacións escolares para desenvolver unha cultura 

dixital nas mesmas. 
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1.3. Breve xustificación do mesmo 

A lexislación na que se basea a elaboración do Plan Dixital de Centro é a seguinte: 

● 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 Equipo de Dinamización do Plan Dixital, foi creado dentro dun PFPP ao comezo do curso 

2021/2022 e estivo formado polos seguinte integrantes: 

• Fernández  Fernández ,  Eduardo 

• Fernández  Pardo ,  María Isabel 

• García  Corbelle ,  Rocío 

• López  Blanco ,  María Dolores 

• López  Valiña ,  Covadonga 

• Núñez Chao, María (Coordinadora) 

• Sánchez Domínguez, María Carmen 

Realizáronse 10 reunións entre Outubro de 2021 e Xuño de 2022, 5 telemáticas e 5 presencias, 

onde realizamos as planificacións oportunas en función do calendario que o equipo ADIX nos 

ía facilitando. 
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2. Situación de partida 

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais 

 

O equipamento dispoñible en Educación Primaria no centro é o seguinte: 

 
AULA CPU PANTALLA PROXECTOR PIZARRA 

DIXITAL 

IMPRESORA ESCÁNER 

3 ANOS PROPIA PROPIA XUNTA PROPIA - - 

4 ANOS PROPIA PROPIA XUNTA PROPIA - - 

5 ANOS PROPIA PROPIA PROPIA PROPIA - - 

1º PROPIA PROPIA PROPIA PROPIA - - 

2º PROPIA XUNTA PROPIA PROPIA - - 

3º PROPIA PROPIA PROPIA XUNTA - - 

4º PROPIA PROPIA PROPIA PROPIA - - 

5º ABALAR 

6º ABALAR 

USOS MÚLTIPLES PORTÁTIL 

XUNTA 

- XUNTA - - - 

TITORÍA PROPIA PROPIA - - PROPIA - 

AULA INGLÉS PROPIA PROPIA XUNTA - PROPIA PROPIA 

SALA PROFES 2 CPUS 

PROPIAS 

2 

PANTALLAS 

PROPIAS 

- - - - 

BIBLIOTECA XUNTA PROPIA XUNTA - PROPIA - 

PT PRIMARIA PROPIA XUNTA - - - - 

AL PROPIA PROPIA - - - - 

INFORMÁTICA 6 PROPIAS 

3 XUNTA 

2 PROPIAS 

8 XUNTA 

XUNTA - - - 
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O equipamento dispoñible na ESO é o seguinte: 
 
 

 
*CÓDIGO: (Antigüidade > de (en años)/P: Equipamento propio X: Equipamento Xunta) 

En xeral o equipamento é moi antigo e presenta dificultade para a instalación de aplicacións 

e programas actuais. A todo isto hai que engadir as grandes deficiencias da rede que 

imposibilita a realización de moitas tarefas. 

 

 

 

AULA Sobremesa Portátiles Pantalla Proxector Pizarra 
dixital 

Impresora Escáner 

CPU Monitor 
Tecnoloxía 4 

(>10/P) 
1 
(>10/X) 

4 (>10/X) 
1 (<5/P) 

 1 (P) 1 (P)  3D (X)  

TIC 16 
(>10/X) 
2 
(>10/P) 

16 
(>10/X) 
2 (>10/P) 

 1 (P) 1 (P)    

Plástica 1 (>5/P) 1 (>5/P) 2 (>15/P) 
1 (>15/X) 

1 (P) 1 (P)    

Física&Química 1 (<5/P) 
1 
(>10/X) 

 2 (>15/P) 
1 (>15/X) 

     

Sala 
profesorado 

ESO 

2 
(>10/P) 

2 (>10/P)     1 
Compartida 
(P) 

1 
(>10/P) 

1º ESO   1 Abalar   1 Abalar   
2º ESO   1 Abalar 

Carro 
Abalar 

  1 Abalar   

3º ESO   1 Abalar    1 (X)   
4º ESO 1 

(>10/P) 
1 (>10/P)    1 (X)   

Desdobre A   1 Abalar 
Carro 
Abalar 

  1 Abalar   

Desdobre B   Carro 
Abalar 

     

Desdobre C 1 
(>10/P) 

1 (>5/P)  1 (P) 1 (P)    

Desdobre D   1 (>10/P)   1 (P)   
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No presente curso escolar, dispoñemos de fibra óptica pero séguese traballando coma se non 

a tivéramos, a velocidade contratada é de 1Gb, pero existen 5 switchs que non están 

actualizados, polo que a velocidade real é de 100 Mb. 

A xestión do mantemento do equipamento do centro realízase a través dunha empresa 

externa, financiada cos gastos de funcionamento do centro. 

Os servizos dixitais educativos empregados a diario son: 

• Páxina web do centro 

• Aula virtual 

• EspazoAbalar 

• Abalar móbil 

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

Autoavaliación SELFIE: No mes de decembro de 2021, realizáronse unha serie de enquisas 

coa ferramenta SELFIE ao equipo directivo, profesorado e alumnado. Na seguinte táboa 

mostrase un resumo dos resultados obtidos por grupos sobre 5. 

Areas Grupos 
Ensinanzas 
Primaria ESO 

A -Liderado 

Equipo Direct. 
A1. Estratexia dixital: 3.5  
A2. Desenvolvemento da estratexia co profesorado 4.3 
A3. Novas modalidades de ensinanza: 4.3 
 
A2 Profesorado 
A1. Estratexia dixital: 3.3 
A2. Desenvolvemento da estratexia co profesorado 3.6 
A3. Novas modalidades de ensinanza: 4.2 
 Alumnado   

B- Colaboración e 
redes 

Equipo Direct. 
B1. Avaliación do progreso: 4.3 
B2. Debate sobre o emprego da tecnoloxía: 4.3 
B3. Colaboracións: 4 

Profesorado 
B1. Avaliación do progreso: 3.3 
B2. Debate sobre o emprego da tecnoloxía: 3.4 
B3. Colaboracións: 3.1 

Alumnado B2. Debate sobre o emprego da tecnoloxía: 4.2 

C- Infraestruturas e 
Equipos 

Equipo Direct. 

C1. Infraestrutura: 3.8 
C2. Dispositivos dixitais para a ensinanza: 4.3 
C3. Acceso a internet: 4.5 
C5. Asistencia técnica: 4.8 
C7. Protección de datos; 3.7 
C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe: 4.3 

Profesorado 

C1. Infraestrutura: 3.8 
C2. Dispositivos dixitais para a ensinanza: 3.7 
C3. Acceso a internet: 4.2 
C5. Asistencia técnica: 3.8 
C7. Protección de datos; 4.1 
C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe: 3.8 

Alumnado 

C3. Acceso a internet: 3.2  
C5. Asistencia técnica: 4.6 
C8. Dispositivos dixitais para o aprendizaxe: 2.8 
. Necesidade d DPC 

D- Desenvolvemento 
profesional continuo 

Equipo Direct. 

D1. Necesidades de DPC: 4.8 
D2. Participación no DPC: 5 
D3. Intercambio de experiencias: 4.5 
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Profesorado 

D1. Necesidades de DPC: 3.8 
D2. Participación no DPC: 4.2 
D3. Intercambio de experiencias: 3.7 
 

Alumnado   

E- Pedagoxía: 
Apoio e Recursos 

Equipo Direct. 

E.1 Recursos educativos en liña: 4.5 
E2. Creación de recursos dixitais: 4 
E3. Emprego de entornos virtuais de aprendizaxe: 4.5 
E4. Comunicación coa comunidade educativa: 4.5 

Profesorado 

E.1 Recursos educativos en liña: 4.8 
E2. Creación de recursos dixitais: 3.8 
E3. Emprego de entornos virtuais de aprendizaxe: 4.5 
E4. Comunicación coa comunidade educativa: 4.3 

Alumnado   

F- Pedagoxía: 
Implementación na 
aula 

Equipo Direct. 

F1. Adaptación ás necesidades do alumnado: 4.3 
F3. Fomento da creatividade:4 
F4. Implicación do alumnado; 4.5 
F5. Colaboración do alumnado: 4.5 
F6. Proxectos interdisciplinaries: 4 

Profesorado 

F1. Adaptación ás necesidades do alumnado: 4.1 
F3. Fomento da creatividade:4.1 
F4. Implicación do alumnado; 4.1 
F5. Colaboración do alumnado: 4 
F6. Proxectos interdisciplinaries: 3.9 

Alumnado 
F1. Adaptación ás necesidades do alumnado: 4.2 
F4. Implicación do alumnado; 4.1 
F5. Colaboración do alumnado: 4.3 

G- Prácticas de 
avaliación 

Equipo Direct. 

G1. Avaliación das capacidades: 4.7 
G3. Retroalimentación axeitada: 4.3 
G5. Autorreflexión sobre a aprendizaxe: 3.8 
G6. Comentarios a outros/as alumnos/as sobre o seu traballo: 3.5 

Profesorado 

G1. Avaliación das capacidades: 3.2 
G3. Retroalimentación axeitada: 3.3 
G5. Autorreflexión sobre a aprendizaxe: 3.2 
G6. Comentarios a outros/as alumnos/as sobre o seu traballo: 3.3 

Alumnado   

H- Competencias 
dixitais do alumnado 

Equipo Direct. 

H1. Comportamento seguro: 4.5 
H3. Comportamento responsable: 4.5 
H4. Verificar a calidade da información: 4.3 
H6. Outorgar recoñecemento ao traballo dos demais: 4.3 
H7. Creación de contidos dixitais: 4 
H8. Aprender a comunicarse: 4 

Profesorado 

H1. Comportamento seguro: 3.9 
H3. Comportamento responsable: 4.1 
H4. Verificar a calidade da información: 3.7 
H6. Outorgar recoñecemento ao traballo dos demais: 3.5 
H7. Creación de contidos dixitais: 3.5 
H8. Aprender a comunicarse: 3.8 

Alumnado 
H1. Comportamento seguro: 4.7 
H3. Comportamento responsable: 4.6 
H4. Verificar a calidade da información: 4.4 
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Test CDD: Ao longo do mes de febreiro de 2022, a través de Fprofe, o profesorado de toda 

Galicia realizou de forma voluntaria un test de nivel para valorar a súa competencia dixital, os 

resultados foron os seguintes: 

 

Participación segundo perfil do profesorado 

 N.º profesorado que 

participa 

N.º profesorado total % participación 

DEFINITIVO 19 24 79.2% 

PROVISIONAL 2 2 100% 

INTERINO 3 3 100% 

SUBSTITUTO 2 3 66.7% 

DESPRAZADO 1 1 100% 

 

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 

82.3 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. 104.5 Experto/a (B2) 68.2 Integrador/a (B1) 

Pri. 103.6 Experto/a (B2) 77 Integrador/a (B1) 

ESO 62.4 Explorador/a (A2) 79.2 Integrador/a (B1) 

 

 

Distribución do profesorado por niveis 
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 Total profesorado no nivel de 

competencia 

% de profesorado participante 

neste nivel 

A1  
 

A2 8 
29.6% 

B1 
11 40,7% 

B2 
5 18.5% 

C1 
2 7.4% 

C2 
1 3.7% 

TOTAL 27 99.9% 

 

2.3. Análise DAFO 

A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xerou unha análise DAFO que 

permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas 

fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver. 

 

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 INFRAESTRUTURAS

- EQUIPAMENTO 

1. O profesorado e o equipo directivo 

consideran que o acceso á internet é 

axeitado. 

2. Acceso a internet en todas as aulas por 

ethernet, o wifi é limitado. 

 

1. O equipo directivo e o profesorado expón 

que non están actualizados os 

equipamentos e as redes. 

2. O profesorado e o equipo directivo 

verifican a mala calidade das conexións ás 

redes. 

3. O alumnado valora negativamente o 

acceso a internet. 

4. O profesorado ve carencias na asistencia 

técnica do centro. 

5. O centro ten que mercar parte do 

equipamento informático 

6. Ordenadores nas aulas Abalar obsoletos, 

moitos non funcionan e, se o fan, van moi 

lentos e con moitos erros. 
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7. Nunha aula Abalar non funciona o carro 

de carga 

8. Os ordenadores da aula de informática 

son moi antigos e funcionan mal. 

9. A gran maioría de membros do equipo 

directivo e de profesores/as considera que o 

equipo dixital do centro é insuficiente. 

PERSOAL DOCENTE 

1. O equipo directivo verifica a calidade da 

información atopada na rede. 

2. O equipo directivo outorga 

recoñecemento ao traballo realizado polos 

demais 

3. A maioría do profesorado participa en 

actividades de formación continua para 

mellorar as súas competencias TIC. 

4. Gañas de aprender e participar en 

programas educativos TICS 

5. Existe bastante intercambio de 

experiencias dixitais entre os membros do 

equipo directivo. 

6. O equipo directivo promove a 

participación en actividades formativas 

organizadas pola administración 

7. Foméntase a creatividade no centro. 

8. Ó profesorado gustaríalle traballar máis en 

proxectos interdisciplinares. 

9. As leccións impártense na casa 

empregando as TICS 

10. O profesorado está disposto a empregar 

novas modalidades de ensino 

11. Utilízanse tecnoloxías dixitais para avaliar, 

facilitar a retroalimentación e que o 

alumnado reflexione sobre a súa 

aprendizaxe. 

 

 

1. O profesorado non apoia tanto como o 

equipo directivo o DPC do seu persoal a 

todos os niveis. 

2. Pouca participación en proxectos 

interdisciplinares así coma intercambio de 

experiencias dixitais entre o profesorado. 

3. O profesorado non verifica a calidade da 

información atopada na rede. 

4. O profesorado non outorga 

recoñecemento ao traballo dos demais. 

5. Tanto o equipo directivo coma os mestres 

consideran que non son innovadores á hora 

de usar as TICS. 

6. Unha gran parte do profesorado non se 

sinte seguro empregando as novas 

tecnoloxías. 

7. O profesorado e o equipo directivo 

consideran que a falta de fondos, falta de 

tempo e falta de equipos dixitais son 

factores que afectan negativamente ao 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

8. O profesorado non ten fácil acceso a 

recursos organizados en liña. 

9. O profesorado apenas participa en 

programas de desenvolvemento, redes 

profesionais ou entornos de aprendizaxe 

dixital. 

10. Non existe cultura de traballo 

colaborativo en redes por parte do 

profesorado. 
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11. Pouco uso dos dispositivos por parte do 

profesorado debido á falta de formación. 

12. Falta de motivación e inseguridade por 

parte do profesorado á hora de empregar as 

TICS 

13. A maioría do profesorado dedica moi 

pouco tempo na aula á ensinanza dixital. 

PERSOAL NON 

DOCENTE 

 

 

 

 

1. Non intercambiamos experiencias dixitais 

con distintas tecnoloxías dentro do centro 

 

ALUMNADO 

1. A maioría do alumnado ten acceso a algún 

tipo de dispositivo dixital. 

2. O alumnado mostra un comportamento 

responsable á hora de cuidar os dispositivos 

tecnolóxicos 

3. Case a totalidade do alumnado pode 

atopar toda a información que necesita na 

web do centro. 

4. O abalar móbil está positivamente 

valorado por parte do alumnado. 

5. Alta implicación por parte do alumnado no 

uso das tecnoloxías 

6. O uso das tecnoloxías na aula adáptase ás 

necesidades do alumnado. 

7. O alumnado ten a axuda que precisa na 

escola para empregar o software educativo. 

8. Utilízanse tecnoloxías dixitais para que o 

alumnado poida realizar observacións 

construtivas sobre o traballo dos demais. 

1. O alumnado distráese cando usa 

dispositivos dixitais para estudar. 

2. En ocasións, o alumnado non sabe como 

usar o software/aplicacións sen axuda. 

3. O alumnado non aprende a dar crédito ao 

traballo doutras persoas. 

4. O alumnado considera que apenas se 

empregan dispositivo dixitais diariamente 

na aula. 

5. Gran parte do alumnado emprega a 

tecnoloxía na para o ocio e moi pouco para 

tarefas escolares. 

FAMILIAS 

1. Existe profesorado implicado para 

colaborar coas familias a través das TICS. 

2. O alumnado demándalle axuda da familia 

para usar software e aplicacións novas. 

 

1. Equipo directivo e profesorado consideran 

na súa maioría que existe unha baixa 

competencia dixital por parte das familias, 

así como o acceso limitado do alumnado a 

unha conexión estable ou a dispositivos 

dixitais. 
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OFERTA 

1. O equipo directivo promove o emprego do 

software libre no ámbito educativo 

2. O profesorado conta co apoio do equipo 

directivo á hora de probar novas formas de 

ensinar con medios tecnolóxicos e 

audiovisuais. 

 

1. Unha pequena porcentaxe do profesorado 

considera que a formación dixital por parte 

da administración educativa non se axusta ás 

súas necesidades 

2. Insuficientes recursos dixitais para 

reforzar a labor de ensinanza 

ORGANIZACIÓN 

DO CENTRO 

1. A web do centro actualízase a diario 

2. A aula virtual está operativa e emprégase 

a diario por gran parte do profesorado e 

alumnado. 

3. Profesorado e equipo directivo consideran 

que se leva a cabo o protocolo de protección 

de datos de forma rigorosa na rede. 

4. O equipo directivo apoia o DPC 

respaldando así novos modelos de ensino e 

aprendizaxe. 

5. Non se precisa do uso de software de pago 

6. O equipo directivo implícase na 

modernización tecnolóxica das aulas. 

7. O equipo directivo ten experiencia en 

entornos de aprendizaxe dixital. 

8. Existe unha estratexia dixital desenvolvida 

pola profesorado de xeito favorable. 

 

1. O profesorado considera que necesita 

máis tempo para dar retroalimentación ao 

alumnado. 

2. Unha boa parte do equipo directivo 

considera que o centro soamente emprega 

servizos dixitais educativos corporativos 

para difundir e recibir información. 

3. O centro non conta cunha estratexia 

dixital 

4. O centro non conta coa filosofía BYOD 

(Trae o teu dispositivo) 

5. Non existen canles de comunicación 

efectivas entre etapas e departamentos no 

centro 

 

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

 ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

1. Colaboración con entidades locais para a 

adquisición de equipos 

2. Oferta de formación dixital presencial e 

práctica na aula para o alumnado e 

profesorado. 

3. Participación en programas externos 

relacionados coas TICS 

1. Prazo moi curto para a elaboración do 

Plan Dixital. 

2. Equipamento dixital desactualizado. 

Sempre se solicita renovación do mesmo 

pero as nosas peticións son ignoradas. 

3. A UAC demórase moito en resolver as 

incidencias, polo tanto o apoio técnico é moi 

limitado. 
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4. Creación dunha estratexia dixital para 

centros 

5. Fomento da formación a través dos PFPPs. 

6. Mellora do "Ecosistema dixital" do centro 

subministrando equipamento informático, 

mellores redes e conexións a internet, así 

como software e coñecemento do mesmo 

dacordo ás necesidades detectadas. 

 

 

4. A administración non provee de 

equipamento suficiente ao centro para o seu 

desenvolvemento tecnolóxico 

5. As aulas Abalar non dispoñen de soporte 

na práctica, ningunha incidencia é resolta e 

non se repoñen equipos. 

6. Carga lectiva elevadísima sen tempo para 

formación ou a explotación de novas 

modalidades de ensino no ámbito dixital. 

7. Moita burocracia e pouca pedagoxía. 

8. Non existen respositorios ou bibliotecas 

en liña que conteñan bo material 

dixitalizado. 

9. Falta de fondos 

LEXISLACIÓN 

1. Coñecemento da Ley de Protección de 

Datos 

 

1. Descoñecemento da lexislación na súa 

totalidade por parte do profesorado en 

materia de Licenzas. 

2. Lexislación confusa ante os perigos da 

rede 

 

CONTORNA 

1. Creación de canles colaborativas e 

asesoramento entre o profesorado do noso 

centro e da contorna 

 

1. Zona rural con mala conexión ás redes 

2. Baixo nivel socioeconómico que non 

permite ao alumnado traballar cos seus 

propios dispositivos no centro. 

3. Espazo escolar limitado para o 

desenvolvemento tecnolóxico 

 

ANPA 

1. Escola de pais e nais 

 

1. Predomina unha liña pedagóxica 

tradicional 

 

 

OUTRAS 

ENTIDADES 

1. Posibilidade de compartir experiencias con 

outros centro 

 

 

1. Non utilizamos tecnoloxías dixitais á hora 

de colaborar con outras 

organizacións ou entidades  

2. Non chega fibra óptica ao Concello 
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3. Plan de Acción 

3.1. Obxectivos, indicadores e accións 

A partir da realización da análise DAFO, establecéronse os obxectivos que pretendemos alcanzar no vindeiro curso escolar. O noso plan de acción é o seguinte: 

Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción 

ÁREA/S DE MELLORA A: LIDERADO 

OBXECTIVO 1 
Elaborar un protocolo para xestionar produtos multimedia con imaxe, vídeo e/ou son dentro da estratexia dixital do 
centro (A1) 

Acadado  

Non acadado  

Responsable Equipo dinamización TIC encabezado pola persoa coordinadora. 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Protocolo creado, divulgado e coñecido coa aprobación de Claustro e Consello Escolar 

Valor de partida Inexistencia de protocolo 

Valor previsto Existencia dun protocolo adaptado á nosa realidade Data Prevista   Finais de maio 2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN 
DA ACCIÓN 

ESTADO 

AO1.1: Nomear a persoa coordinadora, con 
asignación horaria, e integrantes do equipo de 
dinamización TIC. 

Persoa directora 
 

Setembro 2022 
 

Claustro 
 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO1.2: Elaborar dossier co profesorado que ten 
programado crear produtos multimedia co alumnado. 
 

Coordinador/a de TIC e Equipo 
directivo 
 

15 outubro 2022 
 

Claustro 
 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

A01.3: Desenvolver formación no PFPP sobre 
lexislación ao respecto e nomear coordinador/a 

Director Nadal 2022 Claustro 
Servizo de formación do profesorado 
Experto/a lexislación 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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ÁREA/S DE MELLORA C: Infraestrutura e equipos 

OBXECTIVO 2 Actualizar repositorios ou bibliotecas en liña que conteñan materiais de ensinanza-aprendizaxe (C16) 
Acadado  

Non acadado  

Responsable Equipo directivo e coordinador/a TIC. 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Existencia dun repositorio na aula virtual do centro con materiais de ensinanza-aprendizaxe para as diferentes áreas. 

Valor de partida Existencia dun repositorio desactualizado 

Valor previsto 
Existencia de repositorio con materiais de ensinanza-aprendizaxe para as diferentes 
áreas. 

Data Prevista Xuño de 2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO2.1: Formación básica no uso 
da aula virtual 

Equipo directivo e 
coordinador/a TIC 

1º Trimestre Coordinador/a TIC e/ou persoal 
docente do centro con competencia 
dixital suficiente (non se busca 
certificación, búscase aprendizaxe 
cooperativa), 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.2: Actualizar o curso creado 
na aula virtual como 
repositorio/biblioteca con 
materiais de E-A dixitais. 

Equipo directivo e 
coordinador/a TIC 

Despois da formación e 
creación do grupo de 
traballo colaborativo 

Tecnoloxía dixital básica. 

Grupo colaborativo de docentes 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO2.3: Crear grupo colaborativo 
para deseñar e crear contidos 
dixitais para as diferentes áreas, 
módulos, etapas,... dispoñibles no 
repositorio 

Equipo directivo e 
coordinador/a TIC. 

2º e 3º Trimestre Tecnoloxía dixital básica. 

Grupo colaborativo de docentes. 

 
Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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ÁREA/S DE MELLORA C: Infraestrutura e equipos 

OBXECTIVO 3 Dispoñer de asistencia técnica suficiente no centro (C5) 
Acadado  

Non acadado  

Responsable Equipo directivo e coordinador/a TIC. 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Existencia de persoa Coordinador/a TIC con perfil técnico. 

Valor de partida Existe asistencia técnica deficiente cando xorden problemas coas tecnoloxías dixitais 

Valor previsto Existe asistencia técnica no centro cando xorden problemas coas tecnoloxías dixitais Data Prevista Decembro de 2022 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO3.1: Reorganizar horarios, con 
dispoñibilidade horaria suficiente 
para a coordinación TIC. 

Equipo directivo e 
inspección educativa 

Setembro-outubro 2022 Persoa coordinadora  Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.2: Organizar formación 
específica técnica para os 
coordinadores TIC 

Coordinador/a de TIC e 
Equipo directivo 

1º Trimestre CAFI ou CFR  Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO3.3: Elaborar un rexistro de 
incidencias técnicas 

Coordinador/a TIC. Semanal Persoa coordinadora 

Secretaría 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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ÁREA/S DE MELLORA D: Desenvolvemento profesional continuo 

OBXECTIVO 4 Intercambiar experiencias profesionais con outros centros (D3) 
Acadado  

Non acadado  

Responsable Equipo directivo, coordinador/a TIC e profesorado 

INDICADOR/ES DO OBXECTIVO Intercambios realizados 

Valor de partida Non se realizou nunca ningún intercambio de experiencias dixitais. 

Valor previsto Realización de a lo menos un intercambio de experiencias dixitais. Data Prevista Xuño de 2023 

ACCIÓNS A DESENVOLVER 

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA FIN RECURSOS NECESARIOS 
SEGUIMENTO DA ACCIÓN 

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO4.1: Contactar cun centro 
innovador no ámbito dixital 

Equipo directivo, 
coordinador/a TIC e 
profesorado 

Febreiro 2023 Equipo directivo, coordinador/a TIC, 
profesorado e dispositivos dixitais 

 Realizada  

Aprazada  

Pendente  

AO4.2: Organizar encontros 
dixitais por departamentos/áreas 

Profesorado Xuño 2023 Equipos informáticos  Realizada  

Aprazada  

Pendente  
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3.1. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas 

EDUCACIÓN INFANTIL 

En Educación infantil precísase mellorar a infraestrutura tecnolóxica segundo as necesidades 

da nosa metodoloxía. Con este equipamento buscamos ferramentas atractivas e funcionais 

para o desenvolvemento motriz, da expresión comunicativa, social e que desenvolvan a súas 

capacidades na busca,  procesamento e xestión da información. A través dun equipamento 

adecuado queremos espertar a súa curiosidade, espírito de investigación, adaptarnos os 

distintos ritmos e necesidades do alumnado e desenvolver a súa competencia dixital ó tempo 

que traballamos os contidos curriculares. Un equipamento adecuado posibilitaría dar resposta 

ás necesidades do noso alumnado que na súa maioría vive no rural e non teñen recursos 

dixitais o seu alcance e é a escola a encargada de universalizar o acceso a estes recursos e 

darlles a formación adecuada que precisan. 

Ademais, no noso centro a etapa de educación infantil traballa por proxectos e queremos 

desenvolver aqueles nos que empreguen de forma sistemática novas tecnoloxías como vía de 

traballo. Pretendemos que vaian actualizando unha sección específica do blogue de infantil 

con vídeos e montaxes relacionados cos proxectos de forma cooperativa por medio destas 

ferramentas. Tamén queremos coordinarnos con outros centros da contorna en actividades 

sistemáticas nas que queremos empregar as ferramentas tecnolóxicas o noso alcance. 

Para iso demandamos: 

- 3 ORDENADORES ACTUALIZADOS para uso das mestras titoras e especialistas que 

imparten docencia na aula posto que a equipación actual está obsoleta e falla 

continuamente.  

- 6 ORDENADORES EQUIPADOS CON PROGRAMAS AXEITADOS á idade e con 

procesadores de texto habituais como Word ou Power Point para uso do alumnado de 

infantil para crear recantos específicos nos que o alumnado poida empregalos e 

desenvolverse na aula e con programas específicos para traballar linguaxe oral, 

lectoescritura, lóxica – matemática, ...  

Permiten ó alumnado avanzar no proceso de adquisición la lectoescritura, familiarízaos os 

teclados e programas que deberán empregar en primaria. Por medio destes programas poden 
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desenvolver as súas habilidades ó tempo que lles da a posibilidade de crear presentacións 

sinxelas introducindo palabras ou pequenos textos con imaxes. 

- TABLETAS DIXITAIS por ser espazos interactivos que poden empregar de forma 

autónoma empregando os seus dedos ou bolígrafo. Potencia capacidades para 

arrastrar, unir, seleccionar, etc. que desenvolven a súa coordinación e favorecen a 

motricidade fina que nesta etapa está en proceso de afinamento para o proceso de 

adquisición da escritura.  

- 3 PANTALLAS LED DIXITAIS INTERACTIVAS que posibiliten a interacción do alumnado 

cos materiais que crean as mestras do centro e uso de programas interactivos. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

AULAS 

Tendo en conta que un dos obxectivos da educación primaria é “Iniciarse na utilización, para 

a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito 

crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran” e dúas competencias clave do currículo de 

primaria son “Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e 

competencia dixital”, e que a maioría do noso alumnado vive no rural e non conta con recursos 

dixitais, solicitamos para poder desenvolver dito obxectivo o seguinte material: 

- 6 ordenadores para que os mestres empreguen na aula xa que os que temos na 

actualidade fallan continuamente e non actualizan nin funcionan con moitas 

aplicacións. 

- 6 pantallas interactivas táctiles. 

- 25 tablets. 

Nas aulas de 5º e 6º, diariamente os nenos e nenas traballan en equipo, realizando proxectos 

no ordenador, actividades para traballar as distintas áreas empregando ferramentas como 

Kahoot, Genially, AdobeSpark, Educaplay, Canva, etc... e a aula virtual do centro. 

Actualmente, pertencemos ao proxecto Abalar e atopámonos con moitas dificultades, entre 

elas que os equipos non funcionan correctamente e as Pizarras dixitais que temos faian 
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constantemente, tendo que calibrala cada dous minutos, o que fai imposible o traballo con 

ela. 

Os ordenadores dos que dispoñemos distan moito de parecerse a un ordenador xa que máis 

do 90% non encenden e, se o fan, tardan mais de 20 minutos en facelo co que 

a perda de tempo e frustración dos alumnos cando fan unha actividade e a perden porque o 

ordenador cólgase ou descargou a batería en 10 minutos é total. 

Ademais, o carro de carga da aula de 6º non funciona, e o da aula de 5º só funciona nalgúns 

números de carga; fixemos centos de incidencias ó respecto pero seguimos sen resposta. 

O traballo interactivo do corpo humano, distintos aparellos e sistemas, fontes de enerxía, rios, 

montañas, España, Europa...etc. é perfecto para o traballo dixital habendo numerosas 

aplicacións e webs para elo. 

Do mesmo xeito, na área de matemáticas, a gamificación resulta un dos piares fundamentais 

para que os nenos as entendan e, a través de xogos interactivos conseguimos “enganchalos” 

á materia. Por outra banda, as linguas esixen comprensión, síntese e espírito crítico, 

achegándose á realidade, o que implica o emprego do ordenador para crear traballos, 

mergullarse na web, contrastando información, redactando traballos en Word e realizando 

exposicións en Power Point ou ferramentas similares. 

Estas materias son propicias para traballar proxectos dixitais, cousa que non podemos levar 

a cabo porque nin os ordenadores do alumnado, nin pizarra funcionan. 

Para levar a cabo algo destes traballos temos que contar coa colaboración das familias e 

traballar dende a casa cos medios dixitais que cada un ten e mantendo o contacto a través da 

aula virtual. 

Por todo iso e para mellorar a calidade de ensinanza nestas materias e poder levar a cabo o 

traballo requírese o seguinte material: 

- Renovación dos equipos ultraportátiles dos alumnos, un total de 40, para seguir co 

programa Abalar. Permiten unha maior flexibilidade na aula, aprendizaxe 

individualizada e unha maior motivación. Mellora determinadas competencias sobre 

todo as referidas á buscade información e manexo das TIC. 

- 2 taboleiros interactivos: maior interacción entre o mestre e os alumnos facilitando a 

participación e debate na aula. Posibilidade de presentar novos materiais que sexan 

máis motivadores. 
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- KITS DE ELECTRÓNICA: planificar e realizar experiencias sinxelas relacionados coa 

electricidade, como paso previo a iniciarse nos conceptos máis complexos da robótica. 

- 2 CARROS DE CARGA. 

 

AULA DE INFORMÁTICA 

- 25 Ordenadores actualizados e operativos. 

- 10 Mesas de ordenador 

 

AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

- 2 tablets ou 2 ordenadores pequeniños. 

Nas dislalias, os apoios en Audición e Linguaxe son de 20 minutos por sesión, e acoden os 

nenos en grupos de 2 e de 3, co cal con un ordenador ou unha tablet sos non é suficiente. 

Por outra banda, nos apoios curriculares,  os nenos tamén veñen en grupos de 2 , en 2 sesións 

semanais de 1 hora, co cal é imprescindible que cada un teña o seu ordenador ou tablet, se 

non, non se podería facer o mesmo traballo nin eles seguir o mesmo ritmo. 

Sería material do que se beneficiaría moito alumnado do colexio, xa que pola aula de AL pasan 

sobre 40 alumnos anualmente. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Dende a área de educación física vense traballando dende fai anos e con maior demanda 

dende o inicio da pandemia co soporte dixital tanto nas clases docentes como traballo de 

reforzo e complementario das distintas unidades didácticas. 

Uns dos principais problemas que se atopan e que debido a situación do ximnasio a sinal Wifi 

chega con moi pouca intensidade tendo que utilizar o móbil persoal do mestre como conexión 

compartida para poder acceder a rede, por iso a primeira demanda é unha mellora da 

conexión Wifi e por cable dese espazo. 

O traballo desta materia refórzase en cada sesión con vídeos explicativos, así como distintas 

actividades dixitais diarias. Posteriormente trabállase os contidos con distintas webs 

educativas e múltiples actividades. As necesidades que nos atopamos son que o ordenador 

do mestre está obsoleto e non soporta as distintas apps de traballo, carecendo tamén de 
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impresora e scanner o que impide unha rápida resolución do problema tendo que desprazarse 

o edificio anexo para calquera xestión deste tipo. 

Outros dos puntos a destacar é o traballo de Feedback das habilidades ximnásticas na que o 

mestre usa o seu propio móbil e ordenador para gravar a realización de exercicios e o seu 

posterior visionado na corrección de fallos na execución, non podendo visualizalo en conxunto 

con claridade a non ter medios nin de gravación nin de proxección. 

No tocante a distintos traballos de gamificación resulta moi complicado levalos a cabo pola 

falta de portátiles e tablets para ó alumnado a través cos cales pódese artellar distintas 

planificacións de gamificación para o traballo dos distintos contidos dunha forma lúdica, 

motivante e traballando ca tecnoloxía dixital. 

Por último, o mestre de Educación Física leva 2 anos nun grupo de traballo con outros mestres 

de EF traballando nun proxecto para promover a actividade física e hábitos de vida saudable 

non podendo levar a práctica todo ese traballo por falta de medios para poder cuantificar eses 

datos e gamificar o seu traballo para que o alumnado participe no proxecto con distintas 

recompensas en función dos logros conseguidos...para elo requírese un kit de pulseiras de 

actividade con gps  

Dito isto, pásanse a numerar os requirimentos desta área para poder levar a cabo con 

solvencia o traballo anteriormente xustificado 

- Mellora da sinal Wifi no Ximnasio 

- Ordenador portátil para o profesorado 

- 25 ordenadores portátiles para alumnado ou no seu defecto 25 Tablets 

- TV Multitáctil ou no seu defecto Pizarra dixital 

- Impresora multifunción e Scanner 

- Kits de Gafas de Realidade Virtual 

- Kit 25 pulseiras de actividade CON GPS 

 

AULA DE INGLÉS: 

 Nos últimos anos o  uso das tics intensificouse nas aulas de xeito notable debido aos 

propios cambios sociais, pero especialmente dende a aparición do SARS-CoV-2. O uso de 

libros dixitais e tecnoloxías da información e comunicación é unha constante no proceso 

ensino-aprendizaxe. Na área de inglés facémolo a diario. Ademais do uso na propia aula 
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empregamos moito a aula virtual, o flipped-learning axúdanos a continuar o traballo diario 

nos domicilios do alumnado e reforzar o que realizamos en común no centro. Esta 

metodoloxía supón unha motivación extra para os nenos e nenas e permite un maior abano 

de posibilidades para atender á diversidade. 

Todo isto estase realizando con moitas limitacións, tanto por unha conectividade 

deficiente, que non soporta a cantidade de usuarios existente nin funciona á velocidade 

óptima, como pola falta ou obsolescencia de equipamentos informáticos. 

Para levar a cabo de xeito eficiente estes enfoques metodolóxicos na área de inglés serían 

necesarios os seguintes compoñentes: 

- Ordenador con pantalla, teclado, rato e elementos que emitan un son adecuado, 

tanto en intensidade como en nitidez. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira require 

traballar en multitude de ocasións con materiais auditivos e precísase que sexan precisos para 

asegurar unha correcta aprendizaxe da pronunciación. 

- Pizarra dixital. As actividades que habitualmente se propoñen na aula implican xogos, 

asociacións auditivas e visuais, vídeos e cancións. É importante que poidan visualizalos todos 

e cada un dos alumnos e alumnas da clase, especialmente nos cursos máis baixos de 

educación infantil e primaria, polo aspecto lúdico e motivador imprescindible nos primeiros 

anos. Ademais tamén é fundamental o aspecto manipulativo, que poidan interactuar coas 

súas propias mans realizando as actividades. 

- Tablets ou ordenadores portátiles (aproximadamente 20). Para traballar en grupos 

ou individualmente online, facendo traballos de investigación ou en actividades que de 

momento non podemos programar por falta de medios, como por exemplo con códigos QR, 

que implicarían incluso traballo inter-etapas e áreas (creación dun dossier do horto escolar 

con información que eles mesmos crearían e poderían consultar en varias linguas, por 

exemplo). 

 

SALA DE MESTRES 

As necesidades tecnolóxicas da sala de mestres para o traballo diario son: 

- 2 ordenadores de sobremesa 
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ESO 

SALA DE PROFESORES 

A renovación dos equipos de traballo da sala de profesores de ESO é una necesidade 

priomordial no día a día do noso traballo xa que dispoñemos de equipos de uso común que 

non se adaptan as necesidades tecnolóxicas actuais. 

AULAS 

Necesitamos unha renovación do equipamento dixital das aulas.  Contamos con catro aulas 

para os grupos ESO e outras catro para desdobres. As pizarras dixitais das aulas sofren o 

desgaste do seu uso continuado, teñen deficiencias importantes para o seu emprego con luz 

dentro das aulas o cal dificulta o seguimento da clase ao alumnado, coller notas, necesidade 

continua de calibración... Os ordenadores asociados son moi lentos para o uso de software de 

deseño 3D, robótica, programación, debuxo asistido por ordenador, navegación web, 

idiomas... Non todas as aulas teñen pantallas dixitais ou proxectores 

O cambio destas pantallas por paneis táctiles é unha necesidade imperiosa que repercutirá 

directamente na calidade do ensino do alumnado permitirá ao profesora o uso de ferramentas 

dixitais actuais mellorando a actividade docente segundo os estándares establecidos pola 

lexislación e demandados pola sociedade actual. 

Por todo isto, precisamos polo menos: 

- 4 pantallas interactivas táctiles 

- 4 ordenadores de sobremesa para os profesores 

- Renovación dos ultraportátiles Abalar das aulas de 1º e 2º da ESO, un total de 40. 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Dende o departamento de Francés, xustifícase a necesidade do cambio de pantallas nas aulas 

polos motivos que se detallan a continuación: 
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En aplicacións coma Genially, Emaze, Educaplay, Wordwall ou Edpuzzle, emprégase a función 

táctil de ditas pantallas, a cal está sempre descalibrada ou non funciona de xeito óptimo 

impedindo a realización das actividades.  

O segundo problema ocorre coa iluminación por canón, en aplicación coma Lumen 5 o TV5 

Monde, nas que traballamos con vídeos, a visibilidade é mínima. Por elo, débese traballar a 

escuras, o cal dificulta o traballo escrito, é dicir, se se encenden as luces para poder escribir, 

déixase de ver a pantalla. 

Por elo , se solicita un reemprazo de dito material, así coma mellorar a conexión a Internet do 

centro, para poder traballar ao ritmo e necesidades esixidas polos nosos alumnos e alumnas 

e a lei correspondente. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

É preciso dotar ao centro coa infraestrutura necesaria para evitar os continuos e frustrantes 

problemas que estamos a ter coa rede. En materias como son os idiomas, Internet é unha 

ferramenta imprescindible na aula e tanto o alumnado como o profesorado, non podemos 

estar sometidos á incerteza diaria, de saber se poderemos ter conexión para realizar 

determinadas actividades ou establecer sesións de intercambio virtual con centros doutros 

países como nos estivo pasando ao longo deste curso. 

Polo tanto é fundamental unha dotación tecnolóxica no centro para levar a cabo estes 

proxectos de forma eficiente e que a solución a problemas técnicos alleos a nós sexa rápida 

para que o noso alumnado poida seguir beneficiándose destas actividades tan enriquecedoras 

e motivadoras. 

Algunhas das aplicacións empregadas na materia de inglés son: 

Kahoot, Quizlet, Quizziz, Playbuzz, Genially, Edpuzzle, Biteable, Goconqr, Bookwidgets, 

Educaplay, Liveworksheets, etc. 

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

A principal demanda xira en torno a necesidade de dispoñer dun ordenador portátil para o 

departamento de Xeografía e Historia de uso propio para poder almacenar nel os materiais 

do profesor, os programas específicos, os exercicios feitos polos alumnos e poder desprazar o 

ordenador dunha aula a outra para realizar unha función docente óptima segundo os 

requirimentos dun ensino dixital.     
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

A necesaria implementación de elementos multimedia (ou ferramentas informáticas 

determinadas) na aula require de materiais adecuados e equipos de última xeración, para 

poder sacar o máximo rendemento posible ao software que pode ser interesante para 

manexar cos rapaces. 

Actualmente, no departamento de matemáticas detectamos graves carencias de equipos 

informáticos, tanto a nivel de departamento, como a nivel de aula. Neste momento non 

dispoñemos de portátiles (nin de sobremesa, no mesmo departamento) de última xeración 

para traballar dentro da aula, con programas habituais de manexo diario e que permitan o 

almacenamento das tarefas diarias do alumnado. Nas mesmas aulas do centro os equipos 

están obsoletos, con pantallas de pouca resolución e sen actualizar. Sería impensable falar da 

realización de videoconferencias a nivel grupal. Xa non só pola baixa calidade da internet no 

rural, senón pola falta de equipos que poidan utilizarse para manexar con eficiencia unha 

webcam de alta resolución e aplicacións do estilo Webex, Skype ou mesmo a propia Aula 

virtual do centro. 

Habitualmente, o departamento de matemáticas traballa con aplicacións de tipo: 

- LIVEBOARD (Pizarra dixital)  (tanto a nivel App como Online) --> Para explicar e gravar 

certas partes da materia de xeito cómodo para o alumnado 

- CGA ANAYA --> Aplicación ou online que permite o uso dos materiais de Anaya Dixital 

(Libro de texto incluído) de xeito offline 

- MULTICLASS BOOK --> Aplicación utilizada nos cursos superiores para poder sacar 

proveito das funcionalidades das pizarras dixitais interactivas. Esta aplicación require 

duns equipos potentes, cando menos de procesadores I5 ou superior, con monitores 

de alta definición (Sería interesante incluso con pantalla táctil, para poder traballar as 

partes xeométricas dende a propia pantalla do ordenador da aula).  

- GEOGEBRA --> A utilización deste programa é constante nos cursos superiores da ESO, 

para xustificar gráficas de funcións, as súas características e representacións gráficas 

diversas. Evidentemente, isto require de monitores e ordenadores de un rendemento 

óptimo, como se indicou no apartado anterior. 
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- MICROSOFT OFFICE (ou  OPENOFFICE, no seu defecto) --> Ferramentas utilizadas con 

asiduidade no día a día e que necesitan de certa potencia para realizar as 

presentacións de certos temas, como a parte estatística e a probabilidade e a 

xeometría alxébrica. 

- WEBEX - SKYPE --> Para reunións online con/sen vídeo. Estas aplicacións necesitan, 

non só de equipos potentes, senón tamén dunha cobertura wifi moi eficiente dentro 

do centro.  

- AULA VIRTUAL DO CENTRO --> Aínda que non ten grandes requirimentos, si que é 

necesario ter actualizados os ordenadores, tanto dentro das aulas, como na titoría, 

para poder efectuar as operacións de matriculación, subida de materiais, envío de 

tarefas, etc, dun xeito fluído.  

A combinación de todos estes elementos fainos pensar na necesidade imperiosa de renovar 

os equipos obsoletos, tanto para a nivel de departamento  (con portátiles I5 ou superiores, 8 

Gb de Ram, como mínimo, pantallas de alta definición e Webcam HD). Para as aulas sería 

necesaria a renovación de practicamente todos os equipos, pasando a un formato similar ao 

anterior e que permitan traballar con certa fluidez. 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA  

No departamento de música precísase un ordenador portátil polo seguinte: 

O departamento está constituído por dous profesores que empregan a mesma aula, cando 

ambos coinciden na mesma sesión, un deles ten que desprazarse a outra aula onde se precisa 

un ordenador que conteña os programas empregados na aula específica, son o Audacity e o 

Musescore. Ademais, tamén o empregaríamos para acceder a plataformas con recursos 

educativo-musicais coma Youtube, Quizz, Educaplay…..  

Por elo, se solicita un ordenador portátil, así como un acceso á rede de Internet en condicións, 

para poder traballar ao ritmo e necesidades esixidas polos nosos alumnos e alumnas e a lei 

correspondente. 
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DEPARTAMENTO DE LINGUA  E L.CASTELÁ E DEPARTAMENTO DE LINGUA E L. GALEGA 

Dende o Departamento de Lingua Castelá e Literatura  así como o Departamento de  Lingua   

galega e Literatura atopámonos con dificultades  para levar a cabo unha correcta utilización  

de certas  apps educativas  como  Educaplay, ED quebracabezas  ou   Kahoot polos problemas 

de conexión entre os computadores e as pantallas dixitais (tanto nas aulas como na propia 

aula de informática)  

En moitas ocasións atópanse  descalibradas ou o son non funciona de forma adecuada, ao 

que podemos engadir os fallos co wifi.  Hai aulas nas que os altofalantes son os da pantalla e 

outros externos; fronte a isto atopámonos con que non podemos realizar determinadas 

actividades de audición en segundo que aula.  

A localización das pantallas provoca moitos reflexos  pola posición  dos canóns  fai necesario 

subir e baixar as persianas continuamente para mellorar a visión nas  mesmas, coa 

consecuente perda de tempo se se quere alternar algunha actividade coa visión dalgún vídeo 

ou a realización de actividades interactivas.  

Por conseguinte parécenos interesante  unha mellora dos taboleiros dixitais acompañados 

dun adecuado equipo de son, así como dun computador portátil para cada departamento 

debido a que en moitas ocasións os computadores de libre disposición están ocupados e non 

nos permite traballar a todo o profesorado no momento necesario. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Dende o departamento de Educación Física solicítase un ordenador portátil xa que non 

contamos con medios tecnolóxicos a disposición do profesorado coma apoio nos contidos do 

día a día nin para as charlas que se realizan nesta materia con persoas externas. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

Na biblioteca do CPI Plurilingüe Virxe do Monte informamos da necesidade dunha equipación 

axeitada en novas tecnoloxías.  

Para iso demandamos: 

- 1 ORDENADOR ACTUALIZADO para uso do equipo de biblioteca posto que a 

equipación actual está obsoleta e falla continuamente.  

- 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN que posibilite e axilice o traballo que se desenvolve na 

biblioteca co fin de que o alumnado poida empregalo na creación de materiais. 

- Estación de conexión universal con múltiples entradas para pendrives e outros 

dispositivos que posibiliten varias tarefas de forma simultánea. 

- 1 CHROMA para empregar nos proxectos que imos desenvolver e que requerirán de 

gravacións nas que empregaremos dito chroma. 

- A través do Equipamento QUE SOLICITAMOS desenvolveranse accións integradas 

encamiñadas ao desenvolvemento específico das competencias STEM, a xestión 

intelixente, a robótica, a creatividade... con el poderemos chegar a traballar dunha 

maneira competencial e facilitarlle o acceso a todo o alumnado do noso centro das 

diferentes etapas educativas. 

- Polo que pedimos que nos equipen a nosa biblioteca co seguinte material dixital: 

- GAFAS DE REALIDADE VIRTUAL 

- LAPIS 3D 

- KITS DE CIRCUITOS DE PAPEL  

- KITS DE ROBOTS 

- MÁQUINA DE CHAPAS 
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4. Avaliación do plan 

Como base para unha mellora continua, procederemos á recompilación de resultados e a 

unha avaliación procesual trimestral das accións e procesos que se levan a cabo a través das 

reunións prescriptivas da CCP e a través dunha avaliación sumativa e final no claustro de final 

de curso onde se presentarán os resultados. 

Cada unha das accións propostas contiñan unha serie de  indicadores específicos que nos van 

axudar a determinar se os obxectivos propostos foron acadados e se é necesario realizar 

variacións na formulación destas accións durante o curso para que as propostas de mellora se 

materialicen. 

Coa análise destes indicadores (na dimensión organizativa, pedagóxica e tecnolóxica) 

elaborarase unha memoria final na que se recollerán os resultados, os aspectos negativos, os 

positivos e as propostas de mellora para cursos posteriores. Ditos indicadores poderán ser 

utilizados e revisados a principios de cada curso, para adecualos e actualizalos ás condicións 

concretas de cada curso académico. 

A avaliación realizarase en base a tres dimensións: 

a) Grao de satisfacción do alumno coa súa aprendizaxe “dixitalizada”: estes cuestionarios serán 

as propias ferramentas creadas polo profesorado para unha autoavaliación sobre cuan útiles 

son os pasos dados no perfeccionamento dixital do ensino-aprendizaxe. 

b) A capacidade do profesorado para dar resposta ás necesidades dos seus alumnos en 

contornas educativas dixitais. Será o coordinador/a do P.D.C ou Coordinador/a TIC quen rexistre 

e avalíe as evidencias entregadas polo profesorado na aula virtual ou noutros soportes creando 

recursos dixitais. 

c) Mellora da competencia dixital do alumnado. Para iso realizarase unha estatística descritiva 

para o claustro final onde se poidan extraer conclusións acerca da eficacia de todo o proceso de 

dixitalización e da mellora nas destrezas dixitais do alumnado.
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QUÉ IMOS 
AVALIAR 

ESTADO DE EXECUCIÓN DAS 
ACCIÓNS 

PROCEDEMENTOS  E 
INSTRUMENTOS 

PROCEDEMENTO 
PARA A ANÁLISE E 
VALORACIÓN DOS 

RESULTADOS 

POSIBLES 
MODIFICACIÓNS/PROPOSTAS 

DE MELLORA 

 
 
 
 
 
EFICACIA OU 
UTILIDADE DO 
PLAN NOS 
DISTINTOS 
ÁMBITOS 

• Valorar a participación e 
satisfacción na  formación do 
profesorado. 

• Grado de uso das TIC nas 
diferentes áreas do currículo. 

• Modificación das prácticas  
metodolóxicas nas aulas. 

• Observación e análise do 
traballo realizado  polo 
alumnado 

• Determinar se as actividades 
de formación TIC  acadaron a 
súa finalidade. 

• Analizar o avance obtido no 
manexo das ferramentas 
dixitais. 

• Implicación das familias nos 
procesos                educativos 
relacionados  coas TIC 

• Reducir a brecha dixital 
 

• Mediante entrevistas/debates 

en reunións docentes. 

• Emprego de 

formularios/enquisas dixitais a 

unha mostra representativa da 

comunidade educativa. 

• Memoria final/Informe de 

avaliación trimestral 

• Análise dos documentos e 

materiais producidos. 

• Produtos realizados. 

• Listas de control 

• Índice de participación. 

• Valoración da competencia 

dixital 

• Novas dotacións/renovacións 

• Uso dos recursos 

• Incidencias resoltas 

 

 
 
 
Reunión do 
coordinador/a TIC co 
Equipo Directivo/ 
CCP/Claustro 

 
 
 
En función das áreas que o 
necesiten formularanse 
propostas para actualización e 
mellora do Plan 
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Estrutura 
organizativa 

para a 
elaboración e 

implementación 
do Plan 

 • Debate sobre o tema na 
CCP/Claustro 

• Formularios/ enquisas Google 

•  Publicación en web e RRSS 

Extracción de 
conclusións do 
coordinador/a P.D.C-
TIC e do equipo 
directivo 

En caso necesario farase unha 
reorganización da estrutura 
para elaborar e implementar o 
plan 

 
Plan de comunicación:  

O presente Plan é un plan aberto e flexible ás demandas, dificultades e achegas do claustro do centro. A simple comunicación co Coordinador  

do P.D.C e/ou co coordinador das TIC vía correo electrónico será suficiente para poñer en coñecemento o desexo de agregar/modificar ou suprimir 

do Plan aquelas cuestións ou detalles que, ao seu xuízo, non encaixen á perfección co que se pretende realizar no centro.  Cada unha das propostas 

de modificación ou mellora serán meditadas e consensuada no seno da CCP e Claustro para valorar a decisión final.  

Esta vía será a mesma vía de comunicación para a oferta de recursos TIC e de recursos formativos neste campo de maneira que se difundan con 

efectividade as diferentes tarefas que se realicen en canto á dixitalización do centro e á utilización de recursos TIC. 
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5. Difusión do plan 

O Plan será enviado a todo o claustro vía correo electrónico, ademais de colgarse na páxina web do centro para a súa difusión á toda a comunidade 

educativa de maneira que poida ser de fácil acceso cando se requira. 

 

 
ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN DO PLAN 

ACCIÓN 
 

DESTINATARIOS CANAL RESPONSABLE 

Presentación do plan: 
 

• Presentación do Plan Dixital e 
información dos aspectos máis 
relevantes ao comezo de curso. 

• Coñecemento de cales son as 
funcións do coordinador/a. 

 
 
 

Profesorado 

 

• En Claustro e a través do 
coordinador/a TIC ou 
Coordinador/a P.D.C mediante 
unha presentación. 

 

• Web do centro 
 

 

• Coordinador TIC/Coordinador/a P.D.C 

 
Difusión á Comunidade 
Educativa 

 
Comunidade 

Educativa 

 

• Inclusión do Plan Dixital no P.E 

• Difusión na web do centro en 
“Documentos de Centro”. 

 

• Equipo Directivo 

 
Informar ao alumnado dos 
aspectos do plan que máis lles 
concirnen (Aula Dixital, 
protocolos, uso responsable, 
protección de datos..) 

 
Alumnado 

 

• Pizarra dixital 

• Páxina web do centro 

• Aula Virtual 

 

• Titor/a 

• Coordinador/a TIC-Coordinador/a P.D.C 
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