
CAMPOS PARA O PROXECTO DO PROGRAMA “DIGITALWEEK 2022”  
CENTROS PÚBLICOS

1. Proxecto de participación
1.1. Breve xustificación da solicitude de participación neste programa
1.2. Obxectivos e actividades de aprendizaxe co alumnado para a mellora da 
competencia en comunicación en ligua inglesa e dixital realizadas durante o curso 
escolar no propio centro.
1.3. Contribución da participación ao logro dos obxectivos establecidos na 
Programación Xeral Anual do centro.

2. Formar parte da Rede de centros plurilingües (escoller "SI" ou "NON", segundo proceda)
3. Número de seccións bilingües en funcionamento no centro durante o curso 2021/22 (aportar 
o número de seccións bilingües en funcionamento)
4. Programa CUALE durante o curso 2021/22 (aportar o número de modalidades nas que 
participa o centro)
5. Participación en programas da Estratexia Dixital

5.1. Centro participante na Rede DixitalGal (escoller "SI" ou "NON", segundo proceda)
5.2. Centro participante en E-Dixgal durante o curso 2022/23 (escoller "SI" ou "NON", 
segundo proceda)

6. Número de habitantes do Concello onde está ubicado o centro (aporte o número de 
habitantes do Concello onde está situado o centro educativo)

7. Curso para o que solicita a actividade
7.1. Escoller só un entre: 6º EP, 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO ou 4º ESO
7.2. Número de alumnado que participará na actividade do curso seleccionado (máximo 
25)

8. Quenda solicitada (escolla "SI" só a unha das quendas e ao resto de quendas seleccionar 
"NON")

QUENDA DATAS CURSO

1ª quenda Do 2 ao 8 de outubro 6ºEP

2ª quenda do 9 ao 15 de outubro 6º EP

3ª quenda do 16 ao 22 de outubro 6º EP

4ª quenda do 23 ao 29 outubro 1º de ESO

5ª quenda do 30 de outubro ao 5 de novembro 1º de ESO

6ª quenda do 6 ao 12 de novembro 2º de ESO

7ª quenda do 13 ao 19 de novembro 3º de ESO

8ª quenda do 20 ao 26 de novembro 4º de ESO
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