20 estratexia
educación
30 dixital
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PLAN DIXITAL DE CENTRO

Marco xeral
ESTRATEXIA
EDUCACIÓN
DIXITAL
2030

+120M€

Obxectivos
• Impulsar as competencias do
alumnado en materia de novas
tecnoloxías
• Desenvolvemento dun ecosistema
educativo dixital de alto rendemento

12 liñas de actuación

PLAN DIXITAL DE CENTRO

Plan Dixital de Centro
Que é?

Piares fundamentais

Unha estratexia para impulsar o
desenvolvemento das competencias
dixitais da comunidade educativa

Diagnose da situación dixital do centro
Creación da Rede Galega de Educación Dixital
Creación de Equipos de apoio dixital aos centros
Reforzo das actividades formativas

contratación de

80 docentes

investimento total

+19M€

PLAN DIXITAL DE CENTRO

Diagnose da situación dixital do centro
Finalidade

Mecanismos

• Analizar a realidade de cada centro en
relación ao uso de tecnoloxías dixitais.
Definirase un plan de actuación que inclúa:
Obxectivos

Actuacións específicas

• Ferramenta de autoavaliación SELFIE
• Análise DAFO
• Test de Competencia Dixital Docente

Métodos de avaliación e difusión

deseño e elaboración do Plan Dixital

aplicación efectiva do Plan

CURSO 2021 - 2022

CURSO 2022 - 2023

1º trimestre:
análise de situación

3º trimestre:
aprobación polos
consellos escolares

PLAN DIXITAL DE CENTRO

Rede Galega de Educación Dixital
proxecto piloto con

52
Educación infantil

78
centros

26
Educación secundaria
Formación profesional
Ensinanzas de réxime especial

Educación primaria

Cada centro contará cunha persoa mentora que acompañará aos centros do seu
ámbito xeográfico no deseño, elaboración e implementación do Plan
Organizaranse en equipos de apoio dixital por ámbitos xeográficos de actuación

PLAN DIXITAL DE CENTRO

Equipos de atención dixital aos centros
Cada equipo disporá de 3 membros

2

• 2 mentores da etapa de Infantil e Primaria

26

equipos
coordinadores

• 1 mentor na etapa de Secundaria, Formación
Profesional ou Ensinanzas de Réxime Especial

4
1
2
1

2
4

• Asesorar e orientar aos docentes e persoas
coordinadoras do Plan Dixital de Centro

• Apoiar o deseño e planificación da formación do
profesorado

2
1

2

Funcións das persoas mentoras

• Dinamizar a transformación dixital dos centros

1

2
1

1

14 ámbitos xeográficos
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Reforzo da formación específica
Formación específica
relacionada co Plan Dixital
de Centro
• Actividades formativas para os
equipos coordinadores
(outubro 2021)
• Formación dirixida aos centros
educativos, curso 2021/2022

+1.300

actuacións formativas

Reforzo das competencias
dixitais

• Actividades formativas a través
da plataforma Fprofe
• Ferramentas de autoavaliación

Obxectivo curso 2021/2022

2.544

actividades
un 263% máis que o curso 2019/2020

